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Stanley Pranoto blikt terug op zijn studie en zijn eerste 
jaren in de praktijk. "Stagneren aan het begin van je carrière 
is een verspilling van je potentie. In een omgeving die de 
lat hoog legt, groei je in je vak. Kies daarom bewust voor de 
praktijk waar je wilt gaan werken."

"Ik ben te typeren als: 'eerst denken dan doen'. Ik houd van eten, 
plan graag en veel, en doe het vervolgens toch anders. Ik houd van 
projectmatig werken en krijg energie van nieuwe dingen doen. Ik ben 
werkzaam in twee praktijken in het midden van het land, initiatiefnemer 
van www.destartendetandarts.com en volgend jaar ga ik trouwen 
met Joanna Li, het meisje van mijn dromen!

Van mijn ouders mocht ik kiezen tussen arts of advocaat, maar gelukkig 
mocht tandarts nog net. De combinatie van gezondheidszorg en het 
maken van iets concreets vond ik meteen heel aantrekkelijk. In de 
bachelor heb ik vooral genoten van het studentenleven, maar in de 
master ging de knop om en moest er serieus gestudeerd worden.  
Toen werd het vak concreter, zeker ook door de meer intensieve 
patiëntbehandeling.

Vergeet niet dat tandartsen uiteindelijk doeners zijn. Ik vind dat ik 
teveel heb moeten leren in de praktijk. Ik had meer klinische ervaring 
op willen doen tijdens de studie; ik wist theoretisch wel hoe het moest 
maar de vaardigheid of kundigheid ontbrak soms nog. 
Een van de grote beslissingen na je studie is de keuze voor een praktijk. 
Het is goed om te weten waar je de standaard wilt leggen. De uitdaging 
die je omgeving biedt en het niveau waarop je tandheelkunde wilt 
bedrijven. Blijf je straks elke vulling onder rubberdam leggen? 
Appliceer je de primer voor de volle 30 seconden? Spoel je genoeg, 
en op lengte, bij elke endo? Het zijn de kleine dingen die de kwaliteit 
van een behandeling bepalen en in een omgeving die de lat hoog legt, 
groei je vanzelf in je vak.

Ik houd van de kleine dingen, zoals een mooie fissuur in je vulling of 
een soepele extractie. Het allermooiste vind ik eigenlijk als patiënten 
binnenkomen met angst en een verwaarloosde dentitie, die uiteindelijk 
na een intensief traject zichtbaar voor zichzelf gaan zorgen. Dan heb 
je hun leven een stukje beter kunnen maken en dat is dankbaar werk.
Voor studenten heb ik een tip: studeer niet voor een volle stempelkaart, 
ga voor meer dan “alles halen”. Je studie is het ultieme moment om 
alles te vragen wat je wilt weten en zien. Van beetverhogingen tot per- 
foraties sluiten, van facings tot flaps: vraag, leer, doe en dan vooral de 
dingen waar je onzeker over bent. Leer het nu. Cursussen zijn duur."

“STUDEER NIET 
VOOR EEN VOLLE 
STEMPELKAART”
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