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""

In 2008 namen Malou van Duinen en haar man Han Heesen de praktijk van haar ouders in het Haagse 
Statenkwartier over. Zij volgt nog steeds haar vader maar giet ook een eigen 'Malou-sausje' over de praktijk.

TeksT: Anne DoelemAn • foTo’s: JAn De GrooT, AmsTerDAm

Ik wilde nooit tandarts worden, vond het niet cool om 
te doen wat je ouders doen. Maar na een jaar psycho-

logie studeren, dacht ik ‘wie houd ik nu voor de gek?’. 
Toen heb ik me stiekem ingeschreven voor tandheel-
kunde. Ik wilde niet de praktijk overnemen, maar toen 
mijn vader ziek werd, besloten we dat toch te doen. Wel 
wilde ik dat de praktijk echt ons eigen ding zou wor-
den en hebben we flink verbouwd. Mijn vader opvol-
gen vond ik eerst moeilijk. Hij is enorm charismatisch 
en amicaal, terwijl ik op ACTA heb geleerd professio-
neel met patiënten om te gaan en afstand te houden. 
Daar moesten patiënten aan wennen. Het was lastig 
dat iedereen je vergelijkt met je vader. Ik vond het ook 
supermoeilijk zijn ‘baas’ te worden. Hij heeft dat met-
een losgelaten, vond het wel grappig om bijvoorbeeld 
tegen vertegenwoordigers te zeggen: ‘dat moet je aan 
de baas vragen’. Ik heb zoveel ge-
leerd van mijn vader, als mens 
en als tandarts. Ik bewonder 
hem enorm. Hij is de mooi-
ste mens die ik ken: eerlijk, 
altijd zichzelf, met een enorm 
wetenschappelijk inzicht en 
analytisch vermogen en een 
waanzinnig enthousiasme. 
Hij is in alle opzichten mijn 
voorbeeld. Dat klinkt slij-
merig, maar het is echt zo. 
Over glasionomeer was ik 
eerst sceptisch, maar inmid-
dels ben ik even enthousiast 
als hij. Soms doet het me pijn 
dat hij hiervoor niet de cre-
dits krijgt die hij verdient.”

Ik werk nog zo’n tien uur in de praktijk, áls ik in Ne-
derland ben. Mijn vrouw en ik verblijven gedurende 

de winterperiode op Formentera. Ik heb een auto-im-
muunziekte, waarschijnlijk door amalgaam, en in de 
zon is de ziekte minder actief. Daarnaast geef ik vaak 
in het buitenland cursussen en lezingen over biomime-
tische tandheelkunde, met biocompatibele materialen. 
Het is een missie om mensen te laten inzien dat cariës 
niet met plastic – composiet – moet worden bestreden, 
maar met mineralen. Het is heel leuk om te zien dat Han 
en Malou van composiet zijn overgeschakeld op biomi-
metische tandheelkunde. Ik wilde ze hun eigen ding la-
ten doen, maar ze zagen de resultaten bij hun patiënten. 
Ik had overigens niet gedacht dat Malou tandarts wilde 
worden. Toen ze me vertelde dat ze toch tandheelkunde 

ging studeren, reed ik bijna de berm in. Fantas-
tisch! Dat ze uiteindelijk de praktijk ging 

runnen was eigenlijk een droom. De 
praktijk was onze baby en dat nu onze 
echte baby die praktijk ging leiden, dat 

was ontzettend mooi. We zijn heel 
close, altijd al geweest. Malou 

leidt de praktijk op een-
zelfde manier. Vriende-
lijk omgaan met patiën-
ten, betrokken, sociaal, 
open, met een goede 
vertrouwensband met 
patiënten. Ze heeft veel 
van mij overgenomen, 
maar giet er wel een 

‘Malou-sausje’ over-
heen; ze behoudt altijd 

aandacht en een kritische 
blik, waar ik nog wel eens 

kan afhaken. En ze is heel 
goed op het gebied van esthe-

tiek, daar leer ik veel van.”

“ Een droom dat ze de 
praktijk ging runnen”

Raimond van duinen (57) 

Tandarts en vaderTandarts en dochter
malou van duinen (32)

“Ik bewonder hem 
enorm”
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