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Op de foto
Erik de Maijer, Evaline de Waard, Ria Doejaaren, Sabine Havermans, Ellen Ineke, Ada
den Otter, Bente Olijve, Nathalie Tol en Andrea Tuinman

slijtagebehandelingen met als
resultaat esthetiek.
Aantal stoelen: 2
Aantal patiënten: 3322
Medewerkers:
2 tandartsen
5 preventieassistenten
2 tandartsassistenten

Team
In 1990 begon tandarts Erik de Maijer zijn
praktijk in het Noord-Hollandse Koedijk.
Inmiddels bestaat de praktijk ruim 25 jaar
en is het team gegroeid naar 9 medewerkers waarvan Erik de enige man is. Erik:
“Binnen het team is een heldere taakverdeling, maar voor de afwisseling kunnen
de verschillende taken ook door elkaar
worden overgenomen. Het team van EDM
Tandartsen is een echt topteam! Innovatief, professioneel en kennisontwikkeling
is onze kracht. Daarnaast hebben we ook
ontzettend veel lol en plezier met elkaar.”

Communicatie
“De communicatie binnen het team is open
en eerlijk. We praten met elkaar en niet
over elkaar, waarbij kritiek een kans is om
te groeien en daardoor ook waardevol. Een
keer in de maand hebben we een teamvergadering. We bespreken dan de gemaakte actiepunten en nemen verbeterpunten
door die het team gedurende de maand
heeft opgeschreven. Deze punten worden
geborgd in ons kwaliteitssysteem.”

Pand
“Onze praktijk staat midden in de dorpskern van Koedijk en is daardoor goed bereikbaar voor onze klanten. Binnen het
pand hebben we alle ruimte optimaal benut. Het eerste wat de patiënt ziet als hij
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binnenkomt is de rode loper en vervolgens
onze open balie met een mooi boeket en
een welkom van een van de collega’s.”

Tandengoud
Sinds 2008 doneert Erik de opbrengst van
oude kronen aan stichting A Sister’s Hope,
een organisatie die onderzoek naar borstkanker financiert. Hij geeft zijn klanten
de keuze hun verwijderde kroon zelf mee
te nemen of deze te doneren aan een goed
doel. Erik: “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. Daar voelde
ik mij machteloos als deze diagnose tijdens de halfjaarlijkse anamnese ter sprake
kwam. Sinds mijn samenwerking 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. Ik was 19 toen
mijn lieve oma overleed aan de gevolgen
van borstkanker. Uiteraard weet ik ook dat
1 op de 300 borstkankerdiagnoses mannen
betreft.
Door inzameling bij onze eigen klanten en
bij onze collega’s is het bedrag in 2016 naar
€54.182,- gestegen en in totaal sinds 2009
bijna €252.000,Denk als tandarts ook eens na over het doneren van tandengoud aan een goed doel,
bij voorkeur aan stichting A Sister’s Hope.
Op www.tandengoudvoorborstkankeronderzoek.nl lees je hoe je kunt deelnemen, welke collega’s al doneren en welke onderzoeken worden gefinancierd.
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