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“Investeer tijdig in je toekomst!”

mondscanner, terwijl daar destijds 
in de opleiding nog nauwelijks mee 
gewerkt werd.” 

Hands-on cursussen en  
Instagram
Volgens het tweetal is tijdig bepa-
len waar je interesse ligt en daarin 
investeren, een van de belangrijk-
ste tips voor een flitsende start van 
je carrière als tandarts. “Tijdens 
je studie kun je al enorm veel ex-
tra cursussen volgen. Bovendien 
geldt dan een voordeliger tarief,” 
tipt Muts. Haar advies is niet af te 
wachten na je afstuderen, maar 
een praktijk te zoeken die past bij 
de richting die je ambieert. “De 
ontwikkelingen in de tandheel-
kunde gaan enorm hard. Ik denk 
dat als je eerst een paar jaar gaat 
rondkijken in de algemene tand-
keelkunde, je al te laat bent. Ook 

Muts ging na het afronden van 
haar studie direct als zelfstandige 
aan de slag in de familiepraktijk 
van haar ouders in Apeldoorn, waar 
ook haar broer als tandarts werkt. 
De Beer startte als zzp’er in een 
praktijk in zijn woonplaats Arn-
hem en is daarnaast ook werkzaam 
in een praktijk in Dieren. Dat ze er 
beiden voor kozen als zelfstandige 
aan de slag te gaan, is geen toe-
val. “Het wordt aangeraden op de 
opleiding en de meeste praktijken 
zoeken zzp’ers,” legt De Beer uit. 
Een eigen praktijk kan altijd nog, 
vindt hij. “Je moet niet alles tege-
lijk willen doen. Eerst het vak maar 
eens onder de knie krijgen en veel 
ervaring opdoen. Als dat goed gaat, 
kun je je met het management van 
een praktijk gaan bezighouden.”

Richting
Muts en De Beer kozen tijdens hun 
studie voor keuzevakken gericht 
op de endodontologie. Inmiddels 
hebben de twee, die elkaar al sinds 
de decentrale selectie van de op-
leiding kennen, hun pijlen echter 
gericht op de reconstructieve tand-
heelkunde en digitale technieken. 
“Dat omvat echt alles binnen de 
tandheelkunde. Het is heel breed,” 
onderbouwt De Beer zijn voorkeur. 
“De endodontologie is niet meer zo 
nieuw, maar in de reconstructieve 
tandheelkunde valt juist nog heel 
veel te ontdekken,” aldus Muts. 
Hoe kom je erachter welke rich-
ting bij je past? “Dat is best lastig,” 
geeft de Beer toe. “Je krijgt in de 
opleiding alles aangeboden, maar 
in beperkte vorm. Dat maakt de 
keuze moeilijk.” Muts adviseert om 
bij je keuzevakken goed te beden-
ken welke vaardigheden je in de 
toekomst denkt nodig te hebben. 
“Weeg ook af wat je nog in bij- en 
nascholing op een later moment 
kunt leren.”
Voordeel voor Muts en De Beer was 
dat ook hun ouders tandarts zijn. “Je 
ziet en hoort meer over de moge-
lijkheden en dat draagt bij aan waar 
je interesse komt te liggen,” denkt 
De Beer. Muts: “Van mijn ouders en 
broer wist ik tijdens mijn studie al 
wat er nog meer mogelijk was. Toen 
ben ik op zoek gegaan naar nieu-
we dingen. Voor mijn scriptie heb 
ik bijvoorbeeld al gewerkt met een 

denk ik dat het makkelijker is nieu-
we dingen te leren als je vers van de 
universiteit komt.”
Daarnaast luidt het advies te blij-
ven investeren om je verder te 
ontwikkelen. De Beer: “Je kunt na 
je afstuderen denken: ik weet nu 
alles en ga aan de slag. Blijf ech-
ter cursussen volgen, met name 
hands-on, en houd vakliteratuur, 
tijdschriften en social media bij. Op 
Instagram vind je tegenwoordig de 
mooiste plaatjes van buitenland-
se tandartsen, waar je ontzettend 
veel aan kunt hebben,” adviseert 

De Beer. Een andere tip is het goed 
documenteren van je eigen werk. 
“Je kunt dan achteraf nog foto’s 
of vullingen bekijken en ziet dan 
zoveel meer dan wanneer je in de 
mond kijkt.” 
In hun presentatie laten de twee 
praktijkvoorbeelden langskomen 
uit de reconstructieve tandheel-
kunde en van digitaal werken. 
Muts gaat dieper in op het tand-
technische deel en laat onder meer 
de stempeltechniek zien bij een 
occlusale restauratie. De Beer laat 
een tand- en een brugpreparatie 
zien die hij eerder uitvoerde. Ver-
der legt hij uit wat je met behulp 
van de intraorale scanner, foto’s 
en digitale modellen kunt doen. 
“Op deze manier digitaal werken is 
echt van grote meerwaarde. Met de 
praktijkvoorbeelden wil ik de mo-
gelijkheden van de scanner laten 
zien. Die liggen niet alleen in het 
maken van één kroon, maar in het 
hele proces van rehabilitatie.” 
Martine Muts en Maarten de Beer 
geven een gezamenlijke lezing tij-
dens het ANT-Starterscongres, dat 
op zaterdag 10 maart gelijktijdig 
met Dental Expo 2018 plaatsvindt. 
De twee geven tips en laten prak-
tijkvoorbeelden zien in de sessie 
Kickstart your career!. 

Kiezen tandartsen die lang 
geleden zijn opgeleid naar uw 
gevoel eerder voor een indirec-
te restauratie?
Zeker. Zij hebben in de opleiding in 
veel mindere mate meegekregen 
wat er met directe methoden mo-
gelijk is. Met de komst van compo-
siet leer je nu vanaf de eerste dag op 
de opleiding wat de mogelijk heden 
zijn voor adhesieve methoden. 
Voorheen werd echter opgeleid in 
de retentieve methode, waarbij 
de restauratie meer houvast moet 
hebben van zichzelf. Mogelijk heeft 
de vorige generatie bij gebrek aan 
scholing vaker met mislukkingen 
van directe restauraties te maken 
gehad, waardoor ze liever bij indi-
rect blijven. 

Vindt u dat de esthetische 
mogelijkheden van indirecte 
restauraties verbeterd zijn?
Die mogelijkheden zijn de afge-
lopen jaren inderdaad sterk ver-
beterd. We zitten momenteel al 
op een heel hoog niveau. Het gaat 
nu nog om nuances, die voor een 
patiënt nauwelijks merkbaar zijn. 
De materialen zijn makkelijker en 
sterker geworden: je kunt met een 
sterker materiaal een mooier resul-
taat behalen dan vroeger.  

Wat is een veelgemaakte fout 
in de restauratieve tandheel-
kunde?
Alleen het kapotte element bekijken, 
zonder te onderzoeken waar de oor-
zaak ligt en of de behandeling past 
in het plaatje om de hele mond ge-
zond te houden. Ik noem het tand-
jestandheelkunde. Je gaat het kozijn 
vervangen, terwijl eigenlijk de fun-
dering kapot is. Je moet eerst altijd 
detective spelen en weten waarom 
dingen zijn gebeurd. Vervolgens 
maak je een plan voor de lange ter-
mijn, zodat je weet waar je naartoe 
werkt. Zonder die visie ben je maar 
een beetje aan het repareren.

Welke concrete tips heeft u 
voor starters die restauraties 
gaan verrichten?
Ik verwacht dat digitaal wer-
ken een essentieel onderdeel van 
het werk van de tandarts wordt 
en ‘happen’ volledig zal verdwij-
nen. Als je dat in je studie onvol-
doende meekrijgt, zou je je daar-
in nog extra moeten verdiepen.  
Verder moet je veel overleggen 
met een ervaren tandarts. Je moet 
ineens veel sneller werken dan  
tijdens je studie en daarom is het 
belangrijk dat er controle is. Een er-
varen tandarts weet goed hoe lang 
een restauratie meegaat. Jonge  
tandartsen willen soms te veel 
behandelen, maar een grijze vul-
ling hoeft er bijvoorbeeld niet per 
se uit als deze nog tien jaar goed 
blijft. Daarnaast is voldoende ken-
nis van materiaal, en het gebruik 
ervan, belangrijk voor starters. 
Als je een bepaalde lijm gebruikt, 
lees dan de gebruiksaanwijzing 
en houd je eraan. Dat soort din-
gen gaat verschrikkelijk vaak mis.  
Ook denk ik dat je fulltime moet 
gaan werken, vlieguren maken. 
Toen ik net van de opleiding kwam 
dacht ik dat ik alles wist en kon. In 
de jaren daarna leer je echter dat er 
genoeg is dat je nog niet weet. Je 
moet meters maken. 

N.B. De uitspraken van Nils van Calcar 
zijn gedaan op persoonlijke titel. Zij ver-
tegenwoordigen niet noodzakelijk stand-
punten van de ANT.

Martine Muts.

Maarten de Beer.

TEKST: TESSA VOGELAAR

Zorg dat je in een vroeg stadium investeert in je tandheelkundige car-
rière. Dat is de boodschap die Martine Muts (26) en Maarten de Beer 
(26) willen meegeven aan tandartsen. Ze zijn beide in 2015 afgestu-
deerd in Nijmegen en sindsdien met veel enthousiasme aan het werk 
als tandarts. Tijdens het ANT-Starterscongres verzorgen zij de voor-
dracht Kickstart your career!. “Zorg dat je je interesse definieert, zodat je 
weet welke richting je op wilt. En stop niet met investeren als je klaar 
bent met je studie.” 
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