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Dagelĳ ks 
 herstel** 
Dentine

Dagelĳ kse 
bescherming 

Glazuur

* Vs. Eerder op de markt gebrachte formulering. 
** Vormt een beschermende laag over de gevoelige plekken van de tanden. Poets tweemaal daags voor langdurige bescherming tegen gevoeligheid.
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•  Versterkt en beschermt het
tandglazuur tegen dagelijkse zuren1

•  De geoptimaliseerde fl uorideformule
kan de continue remineralisatie van het
tandglazuur  bevorderen en helpt
beschermen tegen tanderosie1

•  Krachtiger* herstel** met de voordelen
van Novamin® en natriumfl uoride in
één enkele formule

•  Blijvende verlichting van gevoelige
tanden bij tweemaal daags poetsen2

nieuwe
formule
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Anne Doeleman

De meeste studenten Tandheelkunde beginnen direct na de middelbare school aan hun 

studie. Maar sommige studenten zijn wat ouder en hebben al een carrière achter zich. 

Hoe is het om dan weer terug de schoolbanken in te gaan om tandarts te worden? Drie 

“oudere” studenten Tandheelkunde vertellen.

Hoe een kandidaat-notaris, 
mondhygiëniste en 
balletdanseres tandarts worden

Terug in de
schoolbanken
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Sophie van ’t Hoff:
‘Ik wilde meer kennis hebben’
Na de middelbare school twijfelde Sophie van 
’t Hoff wat ze wilde gaan doen. Ze studeerde 
even Pedagogische Wetenschappen, maar dat 
was het niet. Even twijfelde ze over Tandheel-
kunde, maar ze besloot mondhygiënist te 
worden; die toelating was makkelijker. De 
studie beviel en later het werk als mondhygi-
enist ook, vooral de omgang met patiënten. 
Maar Van ’t Hoff miste iets. ‘Ik vond het jam-
mer dat ik als mondhygiënist niet alle behan-
delingen mocht doen en wilde meer kennis 
hebben. Als mondhygiënist mag je steeds meer 
doen, zoals periodieke controles en boren maar 
ik wilde meer uitdaging.’
Van ’t Hoff besloot tot het schakeljaar op 
ACTA. Mondhygiënisten kunnen in één jaar 
de bachelor Tandheelkunde halen, waarna ze 
instromen in de reguliere master. Inmiddels 
zit Van ’t Hoff in haar laatste jaar. ‘Ik zie er erg 
naar uit om te gaan werken; gek genoeg krijg 
ik dan meer vrije tijd. Het is nu erg druk met 
werken en studeren. En het wordt financieel 
ook makkelijker.’
Het verschil met haar medestudenten merkt 
ze wel. ‘Ik merk dat ik sneller het voortouw 
neem. Zij zijn wat afwachtender, nog wat 
minder zelfstandig, wonen nog bij hun ouders 
en dergelijke.’
Wat ze lastig vindt, is het schoolse systeem. De 
aanwezigheidsplicht had wat haar betreft niet 
gehoeven; ze komt toch wel naar de colleges. 
Ze weet zelf wat nodig is en goed is voor haar. 
Aan de andere kant gaat het studeren haar nu 
beter af dan eerder in haar leven. Dyslexie 
zorgde voor faalangst. ‘Op de lagere school 
werd ik gezien als de domme en kreeg ik mavo-
advies. Daardoor voelde ik sterk de drang om 
me te bewijzen. Ik voel me nu veel zekerder. 
Als ik meteen na de middelbare school Tand-
heelkunde was gaan studeren, weet ik niet of 
het zo goed was gegaan.’
Het studeren doet ze ook bewuster nu. Samen 
met twee vriendinnen uit het schakeljaar heeft 
ze besloten zo veel mogelijk uit de studie te 
halen. Dat betekende een studentenuitwisseling 
in Zagreb, een stage in Kentucky en binnenkort 
vertrekken ze voor onderzoek en het schrijven 
van de scriptie naar Kaapverdië. ‘Ik wil niet 
alleen maar studeren, dat heb ik al gedaan. Ik 
wil ook meer zien, meemaken en ervaren.’ >

Lenneke Vos:
‘Ik raak nooit uitgestudeerd’
Hard werken is Lenneke Vos niet vreemd; dat 
doet ze al vanaf haar negende. Toen begon ze 
met de balletopleiding, op haar dertiende 
gevolgd door het Koninklijk Conservatorium 
in Den Haag. Daarnaast deed ze vwo, dat ze 
afrondde met enkel negens en tienen. En da-
gelijks reisde ze ook nog eens vijf uur op en 
neer, van en naar haar woonplaats Hoorn. De 
kans op een balletcarrière was klein, maar Vos 
haalde het, als een van de weinige meisjes van 
de opleiding. Na het afronden van het conser-
vatorium danste ze bij dansgezelschappen in 
Stuttgart, Toulouse en Monte Carlo. Een ge-
weldige tijd. Een heftige blessure dwong haar 
na te denken over een carrière buiten de dans.
Omdat ze zich ook intellectueel wilde ontwik-
kelen, was Vos altijd al aan het studeren naast 
het dansen. ‘Ik ben van het leven-lang-leren, raak 
nooit uitgestudeerd.’ Opleidingen Geneeskunde, 
Psychologie, Architectuur, Theaterwetenschappen 
en Kunstgeschiedenis lonkten. Een open dag bij 
Tandheelkunde maakte haar direct enthousiast 
voor de opleiding. ‘Tandheelkunde betekent 
geneeskunde, architectuur, esthetiek, precisie, 
discipline, accuraat werken en veel verschillende 
mensen ontmoeten. Ik wist: dit is het.’
Het begin was moeilijk, want Vos miste het 
dansen – haar grote passie – erg. Het schoolse 
systeem viel haar ook zwaar. ‘Een company is 
erg hiërarchisch; als balletdanseres moet je je 
mond houden en volgen. Ik had een ander 
beeld van een universitaire opleiding, meer 
open-minded, niet overal stempels voor moe-
ten halen. Ik wilde juist graag meedenken, 
meediscussiëren.’ Maar ze zette door. De studie 
werd bovendien nog interessanter toen ze na 
het eerste jaar aan het honoursprogramma van 
de Universiteit van Amsterdam/Vrije Univer-
siteit mocht deelnemen en naast medisch-
tandheelkundige vakken ook kunstvakken en 
filosofie kon volgen. Daarnaast kreeg ze de 
kans om enige tijd als freelance balletdanseres 
naast haar opleiding te werken. ACTA heeft 
haar door de topsportregeling altijd goed ge-
steund. ‘Daar ben ik ACTA erg dankbaar voor.’
Inmiddels vindt Vos de opleiding heel leuk 
en is ze meer geland in Nederland en bij 
ACTA. Vooral het contact met patiënten vindt 
ze mooi. ‘De danswereld is erg individueel en 
het is een kleine wereld. Nu heb ik contact 

Naam: Lenneke Vos

Leeftijd: 31 jaar

Opleiding: ACTA, Master 2

Eerdere studie: Dansvakopleiding Koninklijk Conservatorium, Den 

Haag (bachelordiploma 2003), Frans (Diplôme approfondi de la 

langue française, 2010), Duits (TestDAF: C1, 2010), Humanities, 

Open Universiteit (2011, niet afgemaakt)

Eerder gewerkt als: Klassiek balletdanseres, onder andere bij 

gezelschappen in Stuttgart, Toulouse en Monte Carlo

Naam: Sophie van ’t Hoff

Leeftijd: 31 jaar

Opleiding: ACTA, Master 3

Eerdere studie: Pedagogische Wetenschappen, Leiden (niet 

afgemaakt), Mondzorgkunde, Amsterdam (bachelordiploma 2012)

Eerder gewerkt als: Mondhygiëniste

met iedereen: van loodgieter tot advocaat, van kind tot oudere.’ Ze 
merkt ook dat patiënten het prettig vinden dat ze al meer levenser-
varing heeft. ‘Ik kan met iedereen wel ergens aanhaken.’
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Onno Ebbens:
‘Werk moet leuk zijn’
Natuurlijk twijfelde Onno Ebbens of hij nog 
zou gaan studeren. Hij was al 29 en het zou 
weer terug naar af zijn. Financieel zou het niet 
makkelijk zijn, hij zou een pensioengat krijgen 
en hij moest verhuizen naar Groningen – ver 
weg van zijn vriendin, inmiddels zijn vrouw, 
in Den Haag. Zijn vrouw stimuleerde hem om 
weer te gaan studeren. Anderen uit zijn om-
geving waren terughoudender: waar begin je 
aan, kreeg hij te dan te horen. De overtuiging 
dat Tandheelkunde goed bij hem zou passen 
en zijn toenmalige werk niet (te veel achter de 
computer, teksten schrijven), gaf de doorslag. 
Ebbens startte met Tandheelkunde en de stu-
die en het vak bieden hem nog meer dan hij 
hoopte. ‘Het sociale, het helpen van mensen, 
het technische, de innovatie, het medische. Het 
is de bevestiging van een goede keuze.’
De eerste twee jaar waren pittig. Zijn kennis 
van biologie was flink weggezakt. Hij moest 
ook even zijn plaats vinden als student. De 
opleiding is zo klein dat contact maken mak-
kelijk ging. Zijn vrouw kwam naar Groningen 
en ze kregen een dochter, die nu ruim een jaar 
is. Het lukt hem doorgaans om een dag per 
week thuis de zorg voor zijn dochter op zich 
te nemen. Zijn oude beroep mist hij niet. 
Hoewel hem af ten toe het gevoel bekruipt van 
“had ik dit maar eerder geweten”, heeft hij geen 
spijt van zijn vorige studie. ‘Het heeft me als 
persoon gevormd en me bagage, kennis, 
kunde en een bepaalde manier van denken 
gebracht.’
Studeren op latere leeftijd heeft ook zo zijn 
voordelen, denkt Ebbens. ‘Ik weet hoe je moet 
studeren, hoe je zaken moet plannen. Boven-
dien gaat communiceren met patiënten mis-
schien makkelijker als je wat ouder bent. Je 
begrijpt mensen beter, door ervaring.’ Als 
mensen het kunnen opbrengen om weer te 
studeren, en echt de drive en overtuiging heb-
ben, zou Ebbens studeren op latere leeftijd 
zeker aanraden. ‘Je moet er veel voor laten. Ik 
heb de overtuiging dat werk een belangrijk 
deel van je leven is en dat het leuk moet zijn. 
Als dat niet zo is, moet je misschien eens 
kijken of er iets is dat beter bij je past. Ik zou 
zeggen: ga voor het geluk!’ 

Naam: Onno Ebbens

Leeftijd: 34 jaar

Opleiding: Rijksuniversiteit Groningen, Master 3

Eerdere studie: Notarieel Recht, Universiteit Leiden  

(masterdiploma 2009)

Eerder gewerkt als: Kandidaat-notaris

BRILLIANT Crios

Keramiek - een slimme oplossing in de keuken.
Composiet - een Brilliante oplossing in de praktijk. 
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Versterkt composiet blok voor een permanente restauratie

  Hoge � exurele sterkte

  E modulus zoals dentine – schok absorberend

  Slijtvast en antagonist vriendelijk gedrag
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