
Kim Vermeulen 
 
Onlangs was ik te gast vlak bij het Leuvense station in de parodontologische praktijk 
van Kim Vermeulen, een oud-leerlinge van Paridaens. We hadden een fijn gesprek 
over haar leven na de school. Ze wist al lang dat ze tandarts wou worden en deed er 
nog een interessante specialisatie bovenop… 
 
Kim, het is al een tijdje geleden dat we elkaar zagen…. Wanneer studeerde je af in 
Paridaens? In welke studierichting? 
 
Dat wordt even tellen… in 2002… Wat vliegt de tijd! Ik deed 5 jaar tandheelkunde en 
dan parodontologie, van 2007 tot 2010 en daarna ging ik aan het werk: eerst één jaar 
in een andere praktijk en daarna ben ik hier begonnen, eerst met één dag en de rest 
in een groepspraktijk, en nu werk ik nog 1 dag in de groepspraktijk en voor de rest 
privé. 
In Paridaens volgde ik de richting wiskunde-wetenschappen. Een goede 
voorbereiding, al zeker voor de ingangsproef… 
 
Wanneer maakte je je studiekeuze?  
 
Heel erg vroeg. Een vriendin toonde me haar vriendenboekje uit de lagere school en 
daarin schreef ik al dat ik tandarts wou worden ;-) 
De mama van een ander vriendinnetje was tandarts en ik ging er vaak spelen. Het is 
daar allemaal begonnen, denk ik. Het leek me een fijn beroep. Ook het feit dat je 
praktijk thuis kon zijn, sprak me aan. En dat is altijd zo gebleven. Ik deed heel graag 
wetenschappen op school en had gelukkig de nodige aanleg. Het was eigenlijk een 
heel natuurlijk proces. 
In tegenstelling tot een heel aantal collega’s heb ik in mijn familie geen tandartsen.  
 
Met deze studie kies je meteen ook voor het beroep, lijkt me… Wist je al meteen 
dat je verder zou specialiseren? 
 
Dat beroep is inderdaad het meest logische vervolg... De zin om te specialiseren 
kwam pas later. Toen mijn generatie afstudeerde, moesten wij na die vijf jaar studie 
sowieso een jaar stage doen in algemene tandheelkunde. En toen dacht ik dat ik er 
misschien beter gewoon drie jaar aan toevoegde om een specialisatie op zak te 
hebben. Wat ook zijn voordelen heeft, natuurlijk. 
 
Welke dan? Kan je dat wat concreet maken?  
 
Je kan heel specifiek werk doen. Algemene tandheelkunde vind ik persoonlijk heel 
complex, omdat het zo divers is. Dat lijkt me moeilijk. Ik zou niet graag algemene 
tandarts zijn, tenzij ik in een groepspraktijk kon werken waar iedereen zo een beetje 
zijn specialiteit heeft en waar je bepaalde dingen kan doorschuiven naar een collega. 
Algemene tandarts zijn op je eentje, lijkt me niet zo simpel. 
 
Vraagt de specialisatie die je gedaan hebt een andere uitrusting of misschien meer 
uitrusting? 
 
Niet zo heel anders, iets specifieker, de behandelingen zijn ook iets specifieker. Het 
gaat altijd over de steun van de tanden, het tandvlees, het tandbeen. Mijn patiënten 



worden doorgestuurd door andere tandartsen. Ik vind het leuker om bezig te zijn op 
één specifiek domein. Ook op gebied van bijscholingen is dat praktischer 
 
Je bent nu al even bezig in je eigen praktijk. Dat is ongetwijfeld een zware 
investering…  
 
Dat klopt! Het is een serieuze investering. Maar ik heb geluk gehad. De ruimte 
hebben we eigenlijk geërfd van onze ouders. Dat was al een mooie start… 
De uitrusting kost zo veel geld en je hebt ook niet meteen voldoende patiënten om 
een hele agenda gevuld te krijgen… Ik heb daarom nog lang meerdere dagen per 
week in een andere praktijk gewerkt en begon hier met een halve dag en bouwde zo 
stilaan op. 
 
En nu heb je waarschijnlijk meer dan je handen vol? Ik hoor vaak dat er te weinig 
tandartsen zijn, en ik veronderstel nog minder parodontologen. Met de vergrijzing 
van de bevolking zal dat er niet meteen beter op worden… 
 
Dat klopt, maar ik verwacht wel een positief effect nu er weldra mondhygiënisten 
komen. Dit jaar studeert de eerste lichting af. Ik ben ook stagemeester vanaf 
september. Voor ons beroep is het werk van de mondhygiënisten een hele hulp… ook 
voor algemene tandartsen trouwens. De agenda’s van de tandartsen slibben dicht 
door routinecontroles en reinigingen. Maar dat kunnen de mondhygiënisten opnemen, 
ook tandsteen verwijderen. 
Het zal natuurlijk wat tijd vragen. Er moet een mentaliteitswijziging komen. De 
mensen kennen het beroep nog niet. In Nederland bestaat het al heel lang, het is er 
de normaalste zaak van de wereld om bij de mondhygiënist langs te gaan. Maar hier 
is het soms al moeilijk om de mensen te overtuigen om 2 keer per jaar langs te 
komen om het gebit optimaal te kunnen onderhouden. En nu komt er binnenkort nog 
een zorgverlener bij die in de mond van de patiënten zal werken. Tandartsen 
boezemen vaak nog schrik in. De meeste mensen komen niet graag, hoor. 
 
Ga je soms ook in een woon- en zorgcentrum werken? Is daar dan ook een 
tandartsstoel aanwezig? Met de vergrijzende bevolking is daar allicht veel werk? Of 
moeten die mensen allemaal op verplaatsing komen? 
 
Daar zullen de mondhygiënisten uitstekend werk kunnen verrichten, want preventie 
en aandacht voor verzorging behoren echt wel tot hun takenpakket. Nu heeft het 
verzorgend personeel in de woonzorgcentra vaak geen tijd om het gebit in het oog te 
houden, waardoor er soms heel grote problemen ontstaan. En hoe ouder de mensen 
worden hoe moeilijker het is om nog voor een vals gebit te gaan. 
 
Zijn er lange wachttijden om bij jou te kunnen behandeld worden? 
 
Dat is ongeveer zes weken. Ik zou wel graag iedereen meteen helpen, maar dat kan 
echt niet. Ik hou natuurlijk wel een paar gaatjes in mijn planning voor dringende 
gevallen, voor patiënten met veel pijn. Maar dan liefst wel voor patiënten die hier al 
komen. Want mijn tijd is ook niet rekbaar in het oneindige… 
 
Dat brengt me naadloos bij de volgende vraag. Het je een gezin? Is je job 
combineerbaar met een gezin?  
 



Ik heb twee kleine kindjes, twee jongens van bijna 5 en 7 jaar… en ja, dat is druk. 
Ook met de veranderingen die hier op til zijn. Er komt een stoel bij en de 
mondhygiënisten komen binnenkort. Ik wil ook een assistent aanwerven. Mijn pc’s 
zijn gecrasht vorige week, het is even te veel. Gelukkig neemt mijn man een aantal 
taken op in het gezin. Hij werkt parttime. Het zou anders niet te doen zijn. 
Vanavond werk ik bij voorbeeld tot half negen. En dan ben ik nog niet thuis. Ik moet 
nog wat opruimen en dan naar Tildonk rijden. 
 
Vandaar je wens om een assistent te nemen? 
 
Juist… Ik ben nu bezig met sollicitaties. Elke avond. Dat komt er ook nog bij. Maar ik 
neem de nodige tijd, want het is een hele meerwaarde als je een geschikte persoon 
vindt. 
Ik had de telefonische contacten al beperkt tot bepaalde uren. Ik werk niet meer met 
een antwoordapparaat, want dan moet ik al die oproepers ook nog eens terugbellen, 
en daar kruipt ontzettend veel tijd in. Een assistent is ook heel interessant bij de 
behandeling. Per patiënt besteed ik wel 10 à 15 minuten aan klaarzetten van 
materiaal, opruimen en de administratie. Dus het zou een hele luxe zijn als ik een 
assistent vind… dan kan ik beter doorwerken. 
 
Er is dus goede hoop dat je je werk beter kan organiseren… Kan je me even vertellen 
hoe een standaarddagje er uit ziet voor jou? 
 
Ik begin om 9.15 u. Dat maakt het ’s ochtends wat minder hectisch met de kinderen. 
Ze moeten eerst de deur uit geraken zonder al te veel stress, met boterhammetjes 
en hun schoolmateriaal. 
Gewoonlijk ben ik rond 19 u, 19.30 u thuis. Dan zie ik de kinderen nog even. De 
oudste zit in het eerste leerjaar en maakt ook wel eens graag zijn huiswerk met mij 
in plaats van met mijn man. Donderdag is mijn late dag, dan werk ik tot 21 uur en 
zaterdag werk ik ook. Dus ik moet het wat gaan inkorten… Ik merk dat het eigenlijk 
makkelijker was toen de kinderen nog kleiner waren. Nu vragen ze al wel eens 
waarom ik altijd zo lang moet werken. Over een aantal jaren zijn ze allicht een stuk 
zelfstandiger, hoop ik. Maar toch, ik reken er op dat de komst van een assistent me 
een beetje vroeger thuis zal brengen… 
 
Je doet de job van je dromen… Beantwoordt hij aan het beeld dat je er van had? En 
wat vind je dan zo fijn aan je werk? 
 
Wat het moeilijkst is, maar wat tegelijk ook het meest voldoening geeft, zijn de 
patiënten. Tevreden patiënten, dat geeft je een goed gevoel. Ook als je ziet dat je 
een moeilijke situatie onder controle krijgt. Daar doe je het tenslotte voor! 
 
En wat vind je vervelend aan je job? Wat steekt je soms wel eens tegen? 
 
Het minst fijn aan het werk is de papiermolen. Dat wordt alsmaar erger. We hebben 
nu de e-health, wat misschien wel goed is en handig zal zijn als het helemaal draait. 
Maar nu verlies ik er eerder tijd mee, en dan heb ik heimwee naar geschreven 
briefjes. De communicatie tussen tandartsen onderling zou ook via die weg moeten. 
Die berichtjes worden dan versleuteld, omwille van de privacy. Dat komt door de 
GDPR (General Data Protection Regulation), de Europese wetgeving rond privacy. Het 
is me nog niet helemaal duidelijk wat we daarrond moeten ondernemen…  



PC’s die crashen, uitzoeken hoe je je best kan verzekeren, ook die dingen vind ik niet 
prettig. 
 
Zijn mensen snel geneigd om zich te beklagen? Is er ook in jouw job een stijgende 
juridisering? 
 
Ik vind dat dat heel goed meevalt. Je weet natuurlijk nooit wat er kan gebeuren. 
Maar ik probeer altijd heel goed te communiceren: ik leg helder uit wat ik ga doen, 
welke kosten er aan verbonden zijn, waar er tussenkomsten voor zijn en wat niet 
terugbetaald wordt door de ziekteverzekering. 
 
Kim, ik voel dat je ondanks wat kleine frustraties over de administratieve 
rompslomp je beroep nog altijd met heel veel enthousiasme doet. 
 
Inderdaad, in elk beroep zijn er wel minder prettige facetten, en dat is bij mij niet 
anders, maar ik blijf het een boeiende uitdaging vinden om mensen maximaal te 
helpen. Ik zou zonder twijfel hetzelfde doen als ik zou kunnen herbeginnen. 
Misschien zou ik wat eerder een assistent nemen, dat misschien wel… 
Ik vind het nu een fijne uitdaging om na te denken over de organisatie van mijn 
praktijk. Er zijn tegenwoordig veel tandartsen die gaan werken in een groepspraktijk, 
en die hebben die kans niet. Je ziet zelfs tegenwoordig ‘ketens’, geen 
groepspraktijken, maar grote ketens, zoals in Nederland, met managers aan het 
hoofd, waar tandartsen in loondienst gaan werken. Heel wat jonge mensen kiezen 
daarvoor. Ze werken in een praktijk, van 9 tot 6, zonder zorgen over hun uitrusting. 
Maar ja, ze missen dan ook wel een eigen inbreng. Ik zie dat ook. Ik werk nog één 
dag per week in een groepspraktijk, dat is wel leuk, je ziet andere collega’s, je kan 
uitwisselen. Maar ik zou niet enkel op die manier willen werken. Ik vind het fijn zoals 
het nu is, een combinatie van beide manieren van werken.  
 
Een laatste vraagje: Heb je een gouden tip voor de leerlingen die in het 6e jaar 
middelbaar bezig zijn met hun studiekeuze en die nog niet goed weten wat ze gaan 
doen? Hoe moeten ze het aanpakken volgens jou? 
 
Ik vind dat een heel moeilijke vraag. Enerzijds moet je kiezen wat je graag doet, 
waar je interesse voor hebt, maar het is toch niet helemaal dwaas om even te kijken 
of je er iets mee gaat kunnen doen, of je er je leven mee gaat kunnen maken… ik 
denk dat ik daarin nogal nuchter ben.  
Maar dat is misschien niet de gouden raad waar ze zitten op te wachten…  
Ik kan alleen maar wensen dat ze even veel plezier beleven aan hun studie en hun 
werk als ik. 
 
 
 
 
 
 
 
 


