
Inrichting in de praktijk 
Enorme groei voor nieuwe tandartspraktijk 
in Rotterdam

>

“De Groene Hoek kent een vliegende start”
Tandarts Ashkan M. Khan, Rotterdam
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De bedoeling was dat tandarts Ashkan M. Khan zijn eerste eigen praktijk in Rotterdam Nesselande rustig zou opbouwen: 

met een collega-tandarts, voorlopig alleen op zaterdag en maandag geopend. En dan langzaam groeien in aantal patiënten en 

werkdagen. Maar nog geen twee maanden later was Ashkan M. Khan al zes dagen in de week fulltime aan het werk. De prak-

tijk De Groene Hoek groeide in korte tijd explosief. 

De Groene Hoek aan de Laan van Magisch Realisme is de derde 

tandartspraktijk in de relatief nieuwe buitenwijk Nesselande 

van Rotterdam. Met zijn openstelling op zaterdag trok Khan 

al direct vanaf de start in september veel patiënten. Bovendien 

nam hij als enige in de buurt deel aan het spoedteam van de 

Samenwerkende Tandartsen Rotterdam en ook dat leverde 

hem nieuwe patiënten op. Het werd een vliegende start voor de 

jonge tandarts.

Frisse en uitnodigende praktijk

Ashkan M. Khan (30) studeerde in Groningen en deed daar ook 

zijn eerste praktijkervaring op. Hij verhuisde vervolgens naar 

Rotterdam en werkte anderhalf jaar in een praktijk in Kralin

gen. Daar kregen de plannen voor een eigen praktijk snel vorm. 

“Ik wilde graag een eigen praktijk en in deze wijk, waar ik zelf 

ook woon, zag ik dat daar ruimte voor was. Dan moet je het 

vervolgens natuurlijk ook nog kunnen realiseren.” Halverwege 

2010 was het niet de beste tijd om een financiering rond te 

krijgen voor een startende onderneming, maar Khan kon het 

allemaal regelen. Hij kocht het pand aan en schakelde Dental 

Union, dat hij kende uit zijn studietijd, in voor de technische 

inrichting en voor de levering van de stoelen en apparatuur. 

DU verzorgde ook de inrichting en apparatuur van de steri

lisatieruimte. 

De verbouwing van het pand tot praktijk vergde twee maanden. 

“Het ontwerp voor de inrichting was een mooie combinatie van 

mijn eigen ideeën en de ervaring van Dental Union. De ver

bouwing en inrichting zijn allemaal goed verlopen zonder te

genslagen. We werken hier met twee tandartsen en een mond

hygiëniste in twee identieke behandelkamers. De derde kamer 

is al helemaal voorbereid voor ingebruikname als behandelka

mer. De aansluitingen zitten er en de stoel is al in bestelling, 

toch het belangrijkste deel van de kamer.” Het resultaat is een 

mooie, professionele tandartspraktijk in een moderne woon

wijk. De Groene Hoek ziet er fris en uitnodigend uit. En het 

jonge team straalt veel enthousiasme uit. 

Planning nu al in de prullenbak

Zoals ook de openingstelling door de drukte snel aangepast 

moet worden, zo kan ook de planning voor de ingebruikname 

van de derde behandelkamer in de prullenbak. Khan wilde eind 

2012 uitbreiden naar drie behandelkamers, maar is nu al op 

zoek naar een tandarts die de bezetting parttime wil versterken. 

De drukte staat voorlopig ook zijn studieambities in de weg. “Ik 

wilde eigenlijk na mijn studie, na praktijkervaring te hebben 

opgedaan, me verder verdiepen in implantologie. Daar heb ik 

nu helaas echt geen tijd voor. Maar dat komt later wel.”

De Groene Hoek is een allround tandartspraktijk met speciale 

aandacht voor angstpatiënten. Ook dat draagt bij aan de snelle 

patiëntengroei. “Uit efficiencyoverwegingen ligt een keuze 

voor angstpatiënten misschien niet voor de hand. Je neemt toch 

meer tijd voor de behandeling en uitleg dan bij doorsneepatiën

ten. Maar ik vind het mooi om iemand te helpen die al jaren 

niet bij de tandarts durfde te komen. Dat draagt echt bij aan 

mijn werkplezier.”



Sterilisatieruimte ingericht met o.m. 
een Miele thermodesinfector…

Sirona Orthophos röntgenapparatuur
De toekomstige derde behandelkamer zal hetzelfde 
ingericht worden als de bestaande twee.

Behandelkamers ingericht met Sirona C3+, 
Sirona Heliodent, Hugo werkstoelen

…en een Melag 31B+ autoclaaf
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Lange werkweken

“Het eerste jaar in mijn praktijk heb ik geen patiënt 

geweigerd en dat betekende dat mijn team en ik lange 

werkweken hebben gemaakt. Veel langer dan aanvankelijk 

gepland. We hebben een bloeiende maar nog steeds een 

beetje hectische praktijk. Nu is het tijd om te normaliseren 

en te stabiliseren en bijvoorbeeld wat meer taken te dele

geren. Maar hoe hectisch het ook was en is, ik ben heel blij 

met de keuze voor mijn eigen praktijk.”  


