
Succesvol initiatief van Koedijker tandarts Erik de Maijer

Tandengoud voor ‘a SiSTerS Hope’ 
Door Hans Petit

Tandarts Erik de Maijer (EDM tandartsen) uit Koedijk verloor zijn oma veel te vroeg aan de gevolgen van 
borstkanker. Reden voor Erik om naar voorbeeld van het Rode Kruis tandengoud in te zamelen voor een 
goed doel. Met een opbrengst van € 300.000,- in de periode 2008-2017 mag het initiatief van Erik met 
recht een groot succes worden genoemd.

Toen Erik in contact kwam met de stichting ‘A Sisters 
Hope’ was het idee snel geboren. Geld inzamelen voor 
onderzoek naar borstkanker via tandengoud. Er is veel 
geld nodig om de ziekte een halt toe te roepen. Dat het 
belangrijk is om borstkanker te bestrijden blijkt uit de 
cijfers van een recent onderzoek, 1 op de 7 vrouwen 
krijgt er mee te maken. 

Wat is precies uw drijfveer voor dit initiatief?
“Om te beginnen heb ik mijn lieve oma veel te jong 
verloren aan borstkanker. Dat 1 op de 7 vrouwen borst-
kanker krijgt ervaar ik niet alleen in mijn familie maar 
ook bij vrienden en collega’s. In mijn tandartspraktijk 
vertellen klanten het mw als er borstkanker bij hen is 
vastgesteld. 

De moeite waard

Erik de Maijer overhandigt  € 48.250,- aan de stichting ‘A Sisters Hope’ (Foto Monique Helfrich) 

10



In de praktijk voelde ik mij elke keer weer machteloos 
als deze diagnose bijvoorbeeld tijdens de halfjaarlijkse 
anamnese ter sprake kwam. 

Sinds mijn samenwerking met Stichting A Sister’s 
Hope is dat gevoel van machteloosheid omgezet in 
daadkracht. Het voelt goed om iets te kunnen beteke-
nen voor de huidige en toekomstige generaties vrou-
wen. Wist je trouwens dat bij alle borstkankerdiagno-
ses dit 1 : 300 mannen treft!”

Hoe werkt het doneren via tandengoud? 
“Soms moeten oude kronen of bruggen worden ver-
wijderd en vervangen door nieuwe. In de verwijderde 
kronen en bruggen is vaak goud verwerkt. Als ik een 
kroon heb verwijderd vraag ik of mijn klant de kroon 
zelf wil meenemen of dat ik hem mag gebruiken voor 
een donatie aan borstkankeronderzoek. Het goud kan 
ook aan een ander (door de klant aan te geven) goed 
doel worden gedoneerd.”

Zijn er veel klanten die weigeren hun tandengoud be-
schikbaar te stellen?
“Nee, 99 % van de klanten is enthousiast over het door 
ons gekozen doel. Bijna iedereen kent wel iemand in 
zijn omgeving die geconfronteerd werd met borstkan-
ker.  Daarbij komt ook nog dat iemand  - over het 
algemeen- zelf weinig kan met een verwijderde brug 
of kroon”

Op de foto zie ik dat u een bedrag van € 48.250,- over-
handigt, komt dat allemaal uit uw eigen praktijk?
“Tandartsen uit het hele land doen mee. Op de web-
site tandengoudvoorborstkankeronderzoek.nl kun je 
onder andere zien welke tandartsen het initiatief on-
dersteunen.

Op deze site kun je ook lezen welke onderzoeken op 
dit moment gefinancierd worden en hoe je precies 
kunt deelnemen.”

Hoe wordt het goud uit de kronen en bruggen gehaald?
“De kronen en bruggen worden onbewerkt ingestuurd 
door de deelnemende tandartsen. Dus inclusief porse-
lein en soms ook met wortelpunten. Als er voldoende 
materiaal is verzameld worden de bruggen en kronen 
naar Drijfhout in Amsterdam gebracht. Daar wordt 
het materiaal verhit tot wel 3000 graden. Omdat het 
soortelijk gewicht van goud zwaarder is dan de andere 
materialen zinkt het goud na de verhitting naar be-
neden. Het restmateriaal wordt verwijderd en er blijft 
uiteindelijk een ‘goudbroodje’ over! Dat goudbroodje 
wordt verkocht en het geld gaat eens per jaar naar de 
stichting ‘A Sisters Hope’.”

Op welke manier kunnen lezers van de Coedijcker Ban 
een bijdrage leveren?
“Als er kronen of bruggen verwijderd moeten worden 
zouden mensen aan hun tandarts kunnen vragen of hij 
bekend is met ons initiatief. Je zou bijvoorbeeld deze 
Coedijcker Ban mee kunnen nemen. Dat kan natuur-
lijk ook als je geen kroon of brug hoeft te laten verwij-
deren. Hoe meer tandartsen zich aansluiten hoe beter 
het is voor de bestrijding van borstkanker.”

Stichting A Sister’s Hope haalt gelden op voor we-
tenschappelijk onderzoek om levens te redden. Dit 
doen we onder andere door het organiseren van eve-
nementen. Inmiddels organiseren steeds meer mensen 
evenementen voor stichting A Sister’s Hope en zijn er 
bedrijven die donaties inzamelen omdat ze iets voor 
het goede doel willen doen. Zodoende is de stichting 
uitgegroeid tot een sterke mooie stichting die inmiddels 
in 11 jaar 5 miljoen euro heeft opgehaald en vele onder-
zoekers blij heeft gemaakt. 
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