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Ze weet nog niet of ze komend jaar op ACTA terechtkan, maar Roos is vastbesloten tandarts te worden,  
net als haar vader Rob. Hij vindt dat heel leuk en leert haar alvast het een en ander over het vak.
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Toen ik jonger was, wilde ik niet hetzelfde beroep 
gaan doen als mijn vader. Maar toen het twee jaar 

geleden op school niet goed ging, besefte ik dat ik heel 
graag tandarts wil worden. Ik let erg op gebitten, dat is 
bijna het eerste waar ik bij iemand naar kijk. Boven-
dien vind ik het interessant om te kijken waar bijvoor-
beeld de oorzaak van pijn ligt en hoe je mensen ervan 
af kunt helpen. Mijn vader heeft een praktijk aan huis 
en ik hielp al heel jong met bijvoorbeeld het klaarmaken 
van de bakjes en stempelen van rubberdam. Vanaf mijn 
twaalfde help ik ook wel eens in de weekenddienst en 
de laatste tijd kijk ik regelmatig met mijn vader mee, 
met behandelingen en bijvoorbeeld 
röntgenfoto’s interpreteren. Mijn va-
der leert me ook hoe je met pati-
enten moet omgaan. Hij kan goed 
patiënten op hun gemak stellen. 
Ik sta er zeker voor open om met 
hem samen te werken. Mijn moe-
der was vroeger tandartsassistent 
en als we televisie kijken, heb ik 
het soms met mijn ouders over 
wat voor beugel iemand zou 
moeten krijgen. Ik zie snel of 
iets bijvoorbeeld klasse 3 is. Voor 
mijn school moest ik een bui-
tenlandstage doen en daarvoor 
heb ik in Amerika twee weken 
meegekeken bij een tandarts. 
Ik heb me ingeschreven voor 
de decentrale selectie op ACTA 
en hoop erg dat ik daar ko-
mend jaar kan beginnen.” 

Ik heb een solopraktijk in Alphen aan den Rijn, waar ik 
endodontische behandelingen uitvoer. Roos kwam als 

kind vaak binnenlopen, net als de buurtkinderen. Ik heb 
haar niet gestimuleerd om tandarts te worden, heb alleen 
gezegd dat je als tandarts altijd werk hebt en dat je verze-
kerd bent van een redelijk goed inkomen. Ik zie mijn werk 
als een grote hobby en heb er de hele dag plezier in, dat 
straal ik waarschijnlijk ook wel uit. Maar Roos heeft zelf 
haar keuze gemaakt. Ik zou het hartstikke leuk vinden als 
ze tandarts wordt! Maar ze moet vooral iets doen waar ze 
plezier in heeft. Ik vind dat Roos goed kan omgaan met 
mensen, goed kan luisteren en heel verzorgend is. Toen 

ze zei dat ze tandarts wil worden, 
begon ze eigenlijk automatisch 
ook meer met me mee te kijken. 
Ik denk dat dat handig is. Het 
leert makkelijker als je iets al eens 

gezien hebt, dan heb je een 
voorsprong. Ze heeft haar 

profielwerkstuk voor het 
vwo over tanderosie ge-
daan. Dat heeft ze zelf 
bedacht. Maar ze heeft 
natuurlijk wel van ons 
geleerd wat het gevaar 

van slechte drank en 
voeding voor je tanden 

is. Ze moet volledig zelf 
weten waar ze later gaat 

werken. Als dat bij mij zou 
zijn, zou ik dat heel leuk 
vinden. Dan bouwen we de 
praktijk zo voor haar uit. 
Maar zo niet, dan is dat 
ook geen punt.”

“ Hartstikke leuk 
als Roos tandarts 
wordt”

Rob KRoese (49)

Tandarts 
en vader

Scholier 6 vwo  
en dochter

Roos KRoese (18)

“Mijn vader leert  
me al foto’s te  

interpreteren”
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