Zij de tandarts, hij de assistent
Vrouwelijke tandarts wordt langzaam de norm

Honderdvijftig jaar geleden behaalde in Amerika de eerste vrouw haar
tandartsdiploma: Lucy Hobbs Taylor. Inmiddels zijn de rollen omgedraaid: in Nederland is twee derde van de tandartsen onder de 29 jaar
vrouw. Mannelijke tandartsassistenten zijn echter nog steeds een
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grote zeldzaamheid. Hoe kan dat? En hoe is het om als vrouwelijke
tandarts en mannelijke assistent samen te werken? Drie duo’s vertellen.
‘Voor nieuwe patiënten is het niet altijd duidelijk wie de tandarts is.’

Anne Doeleman
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oor Lucy Hobbs Taylor was het
bepaald niet vanzelfsprekend om
tandarts te worden. Vanwege haar
sekse werd haar de toegang tot de tandheelkundefaculteit eerst ontzegd. Ze gaf echter niet
op en vond een van de professoren bereid haar
het vak te leren. Ze opende in 1861 een tandartspraktijk in Cincinatti (Verenigde Staten).
In 1865 werd ze uiteindelijk toch toegelaten
tot de universiteit en in 1866 studeerde ze als
eerste vrouw in Amerika af als tandarts.
In Nederland behaalde Jansje Schuiringa in
1913 als een van de eerste vrouwen haar tandartsdiploma. Eerder waren er al wel vrouwen
aan het werk als tandmeesteres, zoals de weduwe van tandmeester Jozef Lehman. Zij was
in de achttiende eeuw geadmitteerd volgens
het gildensysteem, dus nog niet opgeleid volgens de normen van de negentiende eeuw. Ze

was ook de vrouw die de wees Simon Nathans,
de voorvader van Theodore Dentz, opvoedde
en in de tandheelkunde schoolde.
Toen eenmaal de opleiding tot tandmeester geïnstitutionaliseerd was, had de studie Tandheelkunde relatief veel vrouwelijke studenten. Tussen
1876 en 1900 was tien procent vrouw (bron:
dissertatie G.J. Van Wiggen, 1987). Dat was in
vergelijking met bijvoorbeeld Geneeskunde echt
hoog. Volgens Van Wiggen was de eerste vrouwelijk tandmeester die na de veranderde wetgeving in 1876 tot tandmeester opgeleid werd,
Virginie Stadelmann. Zij deed in 1885 examen.

Hoe is dat tegenwoordig?
Anno 2016 is de man-vrouw-verdeling in de
tandheelkunde volledig omgedraaid. Tegenwoordig studeren meer vrouwen dan mannen
Tandheelkunde en vormen vrouwen de meer-
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derheid van de tandartsen tot veertig jaar. Bij
de tandartsassistenten en mondhygiënisten
blijven vrouwen ver in de meerderheid. Volgens het Nivel was in 2010 97 procent van de
Nederlandse mondhygiënisten vrouw. En
volgens NRC Q, dat zich baseert op gegevens
van het CBS, bedroeg bij tandartsassistenten
in 2014 het percentage vrouwen 94,1 procent.

Troosten en luisteren
Erik van Groen, tandarts en coördinator van
de opleiding voor tandartsassistenten aan het
ROC in Alkmaar, heeft daar wel een verklaring
voor. ‘Het is wel rolbevestigend’, verontschuldigt
hij zich bij voorbaat. Maar hij denkt dat vrouwen over het algemeen vaker dan mannen
zorgzaam en sociaal zijn en beter kunnen
troosten en luisteren. ‘Goede communicatieve
vaardigheden zijn belangrijk voor een assistent;

patiënten moeten hun verhaal kunnen doen.’
Van Groen heeft in de dertig jaar dat hij assistenten opleidt maar enkele mannen opgeleid.
Slechts een paar van hen zijn ook daadwerkelijk assistent gebleven. De meeste gebruikten
de mbo-opleiding vooral als springplank naar
een hogere opleiding.
Mickey van Gendt, oprichter van tandartsassistentenopleiding Stichting TOP, heeft eenzelfde idee als Van Groen. ‘Het is vooral een
vrouwenberoep vanwege het verzorgende karakter’, denkt Van Gendt. ‘Mannen hebben vaak
geen zin in opruimen en schoonmaken en dat
is wel een groot onderdeel van het werken als
tandartsassistent. Verder is een empathische en
servicegerichte instelling ook belangrijk. Deze
eigenschappen zijn meer bij vrouwen dan bij
mannen aanwezig. Het prototype assistent is
een “volger”, geen “leider”.’>
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Zij: ‘Mannelijke assistenten zijn rustiger’
Hij: ‘Ik functioneer niet goed naast een
mannelijke tandarts’
Tandarts Lucía Bracco (27) en tandartsassistent Mehmet Atici (25), Utrecht
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ehmet Atici is er duidelijk in: hij
werkt liever helemaal niet met
mannelijke tandartsen. ‘Ik functioneer niet zo goed naast een mannelijke
tandarts. Zij zijn vaak erg dominant. Lucía
praat rustig met me. Mannen snauwen eerder,
komen wat botter uit de hoek. Het zijn vaak
alfamannen.’ Dat moet Lucía Bracco lachend
beamen. Vrouwelijke tandartsen vindt ze vaak
bescheidener. ‘Ik merk dat sommige patiënten
mannelijke tandartsen iets te macho, iets te
agressief vinden. Ik praat veel met de patiënt,
vraag hoe het gaat, leg uit wat ik doe. Mannen
doen dat minder.’

af hebben soms de neiging met Atici te blijven
praten, ook als ze weten dat Bracco de tandarts
is. Maar dat heeft wellicht ook met de Turkse
afkomst van Atici te maken, wat vertrouwd
kan voelen.
Voor nieuwe patiënten is het niet altijd meteen
duidelijk wie van de twee de tandarts is.
Bracco merkt dat dat niet alleen is omdat ze
een vrouw is, maar vooral ook omdat ze nog
jong is. ‘Soms schrikken patiënten daarvan. En
vanwege mijn Spaanse afkomst spreek ik ook
niet helemaal perfect Nederlands. Dus ik moet
me extra bewijzen.’

Extra bewijzen

Atici denkt dat er zo weinig mannelijke assistenten zijn omdat het beroep vraagt om inlevingsvermogen en emotie. ‘Dat vinden veel
mannen niet bij hun man-zijn passen, denk
ik. Terwijl dat het mooiste is van dit werk.’ Ook
vermoedt hij dat mannen tegenwoordig liever
niet in dienst van iemand anders willen werken.
Toch denkt hij dat er meer mannelijke assistenten zullen komen. Atici: ‘Vrouwen van nu
vinden – in tegenstelling tot mannen – tandartsassistent zijn niet meer voldoende, maar
studeren verder. Vrouwen willen hogerop
komen.’ Bracco bevestigt zijn theorie: zij wil
orthodontist worden. Maar ook Atici gaat
verder. Hij volgt zijn passie en gaat verder
studeren in de mode.
>

Atici en Bracco werken pas kort samen, maar
zijn blij met de samenwerking. Het klikt. Dat
Atici een man is, is voor Bracco ook een pre.
‘In het algemeen ga ik makkelijker met mannen
om en ik werk ook beter met mannelijke assistenten. Zij zijn rustiger dan vrouwen en ik
krijg nooit ruzie met ze. Bovendien ben ik een
perfectionist, dus ik moet iemand naast me
hebben die wat makkelijker is.’ Atici: ‘We zijn
twee helften die één geheel vormen, met wat
primer en bonding ertussen.’
De collega’s denken dat er anno 2015 geen
verschil meer is in geslacht. Ook patiënten
maken amper opmerkingen over hun rolverdeling. Alleen patiënten van buitenlandse kom20 Dentz

Verder studeren

Lucía Bracco en
Mehmet Atici

Dentz 21

Zij: ‘Mannen zorgen voor gemoedelijkheid’
Hij: ‘Met vrouwelijke tandartsen ervaar ik
geen strijd, met mannen soms wel’

Martijn Horst en Jeske Piëst

Tandarts Jeske Piëst (51) en tandartsassistent Martijn Horst (24), Eelderwolde
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arenlang werkten in de praktijk van
Jeske Piëst enkel vrouwen. Een paar
jaar geleden kwam assistent Martijn
Horst als eerste man in de praktijk werken en
sinds kort werkt er ook een mannelijke tandarts. En dat is toch wel prettig, vindt Piëst. ‘Een
mix tussen mannen en vrouwen is goed voor
het evenwicht in het team. We hadden altijd
al een goed team, daar niet van. Maar met veel
vrouwen is er altijd meer gedoe: groepsvorming, roddel, achterklap. Mannen zijn vaak
makkelijker in de omgang. Ze zullen niet snel
ruzie maken. Ze zorgen voor gemoedelijkheid.’

Wie is de baas
Aan de stoel maakt het Piëst niet uit of er
een man of vrouw naast haar zit. Horst is
haar eerste mannelijke assistent en met hem
werkt het niet anders dan met een vrouw,
vindt ze. ‘Hij past als persoon heel goed in
het team, daar gaat het om.’ Horst zelf werkt
het liefst met een vrouwelijke tandarts. ‘Ik
heb eerder ook met mannelijke tandartsen
gewerkt en met hen was het toch een beetje
van “wie is de baas”. Vrouwelijke tandartsen
zijn vaak veel vriendelijker, zachter. Een
cliché, maar wel waar. Ik heb best een sterke
persoonlijkheid en kan heel aanwezig zijn.
Met vrouwen ervaar ik geen strijd, wat met
mannen soms wel zo was.’
Iedereen is gelijk, vindt Horst. ‘Ik vind het heel
apart als tandartsen zich beter voelen dan as22 Dentz

sistenten. Daar kan ik niet mee samenwerken.’
Bij oudere tandartsen met wie hij eerder samenwerkte, was dit soms het geval, bij jongere tandartsen gelukkig nooit.

Ambitieuze mannen
Patiënten reageren niet anders op een mannelijke assistent, bemerken Piëst en Horst. Wel
vragen ze vaker dan aan vrouwelijke assistenten of Horst tandarts of mondhygiënist is, of
in opleiding is hiervoor. Dat klopte; Horst
heeft een jaar gestudeerd voor mondhygiënist,
maar behaalde net te weinig punten. Nu studeert hij naast zijn werk Bouwkunde. Piëst
denkt dat mannen – net als Horst – vaak wat
ambitieuzer zijn dan vrouwen. Mannelijke
assistenten studeren vaker verder, denkt ze,
alleen al om economische redenen. Dat er nu
meer vrouwen dan mannen Tandheelkunde
studeren, is ook gerelateerd aan de welvaart,
denkt ze. ‘De zorg heeft momenteel het imago
dat er weinig wordt verdiend, dus gaan minder mannen de zorg in.’ Geen goede ontwikkeling, vindt Piëst. ‘Het zijn immers vaak de
mannen die ondernemer willen worden. Er
worden wel steeds meer vrouwen praktijkeigenaar – ik ben zelf ook ondernemer – maar
vrouwen zien dat over het algemeen minder
zitten. Daardoor komen er steeds meer ketens,
die geleid worden door mannen die geen
tandarts zijn. En dat is jammer’, aldus Piëst.
Een goede mix is kortom hard nodig.
>
Dentz 23

Anne Vissers en Neng Ponsen

Zij: ‘Mannelijke tandartsen stralen
vaak meer autoriteit uit’
Hij: ‘Het gevoel blijft hetzelfde,
ook nu zij de tandarts is’
Tandarts Anne Vissers (29) en tandartsassistent Wirat Ponsen (42),
Maastricht, Sittard, Beek
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irat Ponsen, die bij iedereen
bekend staat als Neng, en Anne
Vissers zijn vrienden. Dat werden ze toen ze alle twee in dezelfde praktijk
werkten als tandartsassistent, een jaar of zeven
geleden, voordat Vissers Tandheelkunde studeerde. Nu werken ze weer samen, maar dit
keer is zij de tandarts en hij de assistent. Of
dat verschil in rangorde invloed heeft op hun
relatie? Nou nee. ‘Zij leidt nu en ik volg. Maar
dat is niet vervelend, dat is je rol als assistent.
Het gevoel blijft hetzelfde’, zegt Neng. Bovendien: ‘Als de patiënt erbij is, is Anne de tandarts.
Maar als de patiënt weg is, haalt ze koffie voor
mij’, lacht Neng.

Gezellig
Vissers heeft een hekel aan onnodige hiërarchische relaties, dus zal die altijd vermijden,
vertelt ze. Mannelijke tandartsen stralen vaak
meer autoriteit uit, vindt ze. ‘Die hebben soms
nog een houding van “ik ben de baas, dus ik
zeg wat er moet gebeuren”. Zo ben ik helemaal
niet. Het moet wel gezellig zijn met collega’s.
Assistenten weten heel goed wat hun taak is
en hier hoef ik ze niet steeds op te wijzen. En
tandartsen hebben assistenten heel hard nodig.’
Door haar eigen ervaring als tandartsassistent
weet ze bovendien hoe belangrijk het is dat
assistenten zich gewaardeerd voelen.
Omdat de twee vrienden zijn, kennen ze elkaar
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goed en voelen ze elkaar goed aan. Als bij een
extractie een stukje van een element afbreekt,
heeft Vissers bijvoorbeeld binnen een paar
seconden het juiste instrument in handen. Dat
zij de tandarts is en hij de assistent, zegt ze
weinig. Ja, soms denken patiënten automatisch
dat Neng de tandarts is. Maar dat heeft wellicht
ook met het leeftijdsverschil te maken; met
een oudere vrouwelijke assistent heeft Vissers
daar ook wel eens last van.

Servicegericht
Neng heeft niet direct gekozen voor werk als
tandartsassistent. Hij werkte eerder in zijn
thuisland Thailand bij een vliegtuigmaatschappij. Een bevriende Nederlandse tandarts
vroeg hem of hij assistent bij hem wilde
worden. Deze tandarts zocht specifiek een
mannelijke assistent. Neng lacht: ‘Hij vond
dat zijn assistente altijd een excuus had om
niet te hoeven werken: ze was zelf ziek, of
haar vader, moeder of paard waren ziek. Hij
dacht dat dat met een mannelijke assistent
anders zou zijn.’ Neng vindt het een mooi
beroep, vooral door het contact met mensen.
Maar hij snapt ook dat er zo weinig mannelijke assistenten zijn. ‘Voor dit vak moet je
servicegericht en zorgzaam zijn; dat heeft niet
iedere man in zich. Misschien is het ook meer
een eigenschap van Aziatische mannen dan
van Nederlandse mannen.’
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