
Dat 1 op de 8 vrouwen borstkanker krijgt, ervaar ik niet alleen in mijn familie, bij 
vrienden en collega’s maar ook in mijn tandartspraktijk. 
In de praktijk voelde ik mij machteloos als deze diagnose tijdens de halfjaarlijkse 
anamnese ter sprake kwam. Sinds mijn samenwerking met Stichting A Sister’s Hope 
is deze machteloosheid omgezet in daadkracht. 
Het voelt goed om iets te kunnen betekenen voor de huidige en toekomstige 
generaties vrouwen. Uiteraard weet ik ook dat van alle borstkankerdiagnoses
dit 1 : 300 mannen treft.

Sinds 2008 doneer ik de opbrengst van oude kronen aan A Sister’s Hope en 
vervolgens ben ik dit ook met collega’s en hun klanten gaan doen. 
Sinds 2009 maak ik deel uit van team Piece of Cake waarmee ik nu ook jaarlijks 
de 60K wandel van Stichting A Sister’s Hope.

Mijn klanten geef ik de keuze hun verwijderde kroon zelf mee te nemen of deze te 
doneren aan een goed doel. Ook in hun keuze voor een goed doel laat ik ze vrij. 
Zonder twijfel kiest 99% voor donatie aan borstkankeronderzoek omdat het hen een 
goed gevoel geeft iets te kunnen betekenen voor de medemens.

Waarom tandengoud voor borstkankeronderzoek?

Wat doe ik?

Wat vraag ik u?

Ik vraag u na te denken over het doneren van tandengoud aan een 
goed doel, bij voorkeur aan Stichting A Sister’s Hope. 
Op www.tandengoudvoorborstkankeronderzoek.nl leest u hoe u 
kunt deelnemen, welke collega’s al doneren en welke onderzoeken 
momenteel gefinancieerd worden.

Erik de Maijer, tandarts, Koedijk



www.tandengoudvoorborstkankeronderzoek.nl

• Om u en alle klanten te informeren over Stichting A Sister’s Hope
• Om u en alle klanten te informeren over de opbrengst
• Om u en alle klanten te informeren over lopende onderzoeken
• Om deelnemende tandartsen te vermelden 
• Om collega tandartsen te motiveren deelnemer te worden
• Om klanten te helpen hun tandarts te vragen deel te nemen
• Om u als tandarts & team te helpen ook tandengoud te sparen 

In de periode 2008 – 2015 
werd ruim 197.000 euro ingezameld 
met medewerking van 50 tandartsen.

Oud tandengoud kan ongefrankeerd verstuurd worden 
naar het verzamelpunt:
A Sister’s Hope
p/a EDM Tandartsen
Antwoordnummer 83101
1830 VA Koedijk Doet 

u ook 
mee?


