
De praktijk aan de Korte 
Kleverlaan valt op door 
z’n smaakvolle inrichting. 
Daar is duidelijk over na-
gedacht. Tandarts Sabine 
de Wee: ‘Het gaat mis-
schien wat ver om te zeg-
gen dat mensen zich hier 
thuis moeten voelen, want 
die uitdrukking past waar-
schijnlijk niet zo goed bij 
het begrip tandarts. Maar 
waarom zou je een wacht-
ruimte niet een huiselijke 
uitstraling geven? Niet 
zo’n kring met stoeltjes, 
maar een grote houten 
leestafel. 

En een leuk kinderhoekje, 
waar de kleintjes meteen 
op af komen. Zo nemen 
we afstand van de klini-
sche sfeer, waarvan we 
zeker weten dat mensen 
zich er niet thuis voelen.’ 
Sabine de Wee is samen 
met tandarts Kirsten van 
der Bend eigenaar van de 

praktijk. Zij leerden elkaar 
kennen tijdens de tandart-
senopleiding. Ze raakten 
bevriend, deden vervol-
gens ervaring op in di-
verse praktijken en beslo-
ten samen een praktijk te 
beginnen. Een belangrijke 
opstap daarvoor was de 
overname van de patiën-
ten van tandarts Algera 
in Bloemendaal, Kirstens 
schoonvader. 

PATIËNTEN MAKEN 
RECLAME 
De praktijk telt twee tand-
artsen, twee preventieas-
sistentes, een mondhygië-
niste en twee assistentes. 
Je kunt er alle dagen 
terecht van 08.15 tot 17.00 
uur, op dinsdag ook tot 
20.30 uur. Van die avondo-
penstelling wordt goed 
gebruik gemaakt, mensen 
met een voltijdbaan kun-
nen dan naar de tandarts 
zonder vrij te hoeven ne-

men. In de praktijk heerst 
een plezierige, losse sfeer, 
waarin de patiënten zich 
direct op hun gemak voe-
len. ‘Gewoon doen, infor-
mele omgang, persoonlijke 
aandacht voor de patiën-
ten, zo gaat het bij ons van 
nature. We staan voor een 
open communicatie, we 
leggen altijd goed uit wat 
we gaan doen en welke 

keuzes er zijn,’ zegt Sabi-
ne. We merken dat patiën-
ten dat erg op prijs stellen 
en elkaar tippen. Zo groeit 
onze praktijk gestaag. 
‘Wij kunnen gelukkig nog 
steeds nieuwe patiënten 
aannemen.’

PREVENTIE SUPER-
BELANGRIJK
Binnen de praktijk neemt 
preventie een heel be-
langrijke plaats in. ‘Bij de 
regelmatige gebitscontrole 
letten we op veel meer 
dan gaatjes. We kijken 
naar de totale conditie van 
het gebit,’ zegt Sabine de 
Wee. ‘Zorg je zelf voor een 
schoon en gezond gebit, 
zonder tandsteen en tand-
plak, en zonder ontstoken 
tandvlees,, dan hoeft de 
tandarts minder te doen, 
zo simpel is het. Onze pre-
ventie-assistentes leren de 

mensen heel goed hoe ze 
hun gebit het beste kun-
nen verzorgen.’ Je gebit 
moet niet alleen technisch 
in orde zijn, het is ook 
belangrijk dat het er mooi 
uitziet. Daarom maken de 
twee tandartsen gebruiken 
van diverse cosmetische 
technieken, zoals porse-
leinen- en composietres-
tauraties. Tevens kun je er 

terecht voor verantwoorde 
bleek-behandelingen.

GEEN ANGST VOOR DE 
TANDARTS
Zowel Kirsten als Sabine 
hebben ruime ervaring als 
kindertandarts. Sabine: 
‘We snappen heel goed 
dat kinderen soms tegen 
een bezoek aan de tand-
arts opzien. Voor ons geen 

enkel probleem, we weten 
daar heel goed raad mee. 
En dat geldt overigens 
ook voor volwassenen die 
angst voor de tandarts 
hebben. De vriendelijke 
sfeer neemt al veel angst 
weg, we leggen alles uit, 
we stoppen er tijd en aan-
dacht in. En dan gaat het 
eigenlijk meestal goed, is 
onze ervaring.’

van der Bendde Wee

Exclusief Editie december 2014

Complete gebitszorg in een prettige sfeer

Tandartsenpraktijk Van der Bend & de Wee, dat is best een lange naam. Op internet is het makkelijk:  
www.tandartsenbloemendaal.nl. En in hartje Bloemendaal is het helemaal simpel: schuin tegenover de bieb, aan de Korte 

Kleverlaan. De tandartsenpraktijk die zich naast vakmanschap onderscheidt door een prettige open sfeer.

KORTE KLEVERLAAN 38
2061 EE BLOEMENDAAL 

023 - 527 00 27
WWW.TANDARTSENBLOEMENDAAL.NL
INFO@TANDARTSENBLOEMENDAAL.NL

‘WIJ KUNNEN GELUKKIG NOG STEEDS  

NIEUWE PATIËNTEN AANNEMEN.’


