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De Utrechtse Tandartspraktijk is een 
moderne, jonge praktijk in Kanalen
eiland (Utrecht). Tandarts Armin 
Soltanpour (27) opende, samen met 
zijn zus en praktijkmanager Anahita 
Soltanpour, in mei van dit jaar zijn 
solopraktijk. Een gewaagde stap, maar 
Armin weet waar hij aan begonnen is: 
‘Door bij veel verschillende praktijken 
te werken, wist ik hoe ik het wel en 
niet wilde hebben.’
Het kostte Armin Soltanpour anderhalf 
jaar voordat hij zijn eigen praktijk kon 
openen. ‘Het merendeel van de tijd heb 
ik besteed aan het vinden van de juiste 
praktijk. Er zijn eerst heel wat andere 
plannen geweest, voordat ik besloot om 
naar Utrecht te gaan. Een praktijkover

name in Houten, een samenwerking 
met een andere tandarts… Die plannen 
zijn allemaal gestrand. Zodra de knoop 
was doorgehakt, hebben mijn zus en ik 
samen uitgezocht wat we nodig hadden 
en waar we aan moesten denken, zoals 
verzekeringen, vergunningen en leve
ranciers. Dat was best een klus, want er 
komen zoveel dingen op je af.’

PAND
De wachtkamer van de praktijk heeft 
een warme, huiselijke uitstraling. ‘De 
entree is de plek waar de patiënt bin
nenkomt, hij moet zich meteen op zijn 
gemak voelen’, aldus Armin. Achter de 
balie is de behandelruimte en de 
praktijk is vanaf daar zo ingericht dat 

patiënten en het tandheelkundig team 
hun eigen gang hebben. Via de linker
gang zijn de behandelkamer en de 
röntgenkamer voor de patiënt bena
derbaar, rechts bevinden zich – elk in 
een aparte ruimte – de kantine, kleed
ruimte en sterilisatiekamer. Hij ont
vangt ook veel kinderen in zijn prak
tijk: ‘Kinderen voelen zich altijd wel 
op hun gemak bij ons. Er is een mooie 
speelhoek en ik geef ze aan de hand 
van het Hou je mond gezond!project 
van het Ivoren Kruis poetsinstructies. 
Na afloop krijgt elk kind een poets
diploma mee naar huis.’
Armin is afgestudeerd in 2013 en 
opende twee jaar later zijn praktijk. In 
de tussentijd heeft hij werkervaring 
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opgedaan bij andere praktijken, waar
onder de Tandartspraktijk Jouw 
Mondzorg in Utrecht. Deze praktijk 
zet zich in het bijzonder in om sociaal 
kwetsbare mensen zoals daklozen, 
verslaafden en mensen met een psy
chiatrische aandoening te behandelen. 
Ik heb me ook aangemeld om tand
heelkundige hulp te verlenen aan 
vluchtelingen die in Utrecht tijdelijk 
onderdak krijgen.’ Al die werkervaring 
kwam Armin goed van pas: ‘Door bij 
zoveel verschillende praktijken te 
werken, wist ik hoe ik het wel en niet 
wilde hebben en dat kan alleen als ik 
mijn eigen praktijk zou starten.’ 

WERKWIJZE
In de Utrechtse wijken Kanaleneiland 
en Transwijk wonen ongeveer 25.000 
inwoners. Armin: ‘Er wonen veel ge
zinnen en jongeren en veel inwoners 
hebben een laag inkomen. De thera
pietrouw is laag en niet iedereen is 
verzekerd. We wijzen daarom elke 
patiënt erop dat als je een basisverze
kering hebt je meteen ná de behande
ling moet betalen. Maar ik ben me er 
ook van bewust dat als ik drie vul
lingen heb geplaatst, de patiënt niet 
het hele bedrag in één keer kan beta
len.’ Anahita: ‘Een patiënt die zich wil 
inschrijven, wordt altijd gewezen op 
de spelregels voor het nakomen van 
afspraken: één keer niet op komen 
dagen is een waarschuwing, tweede 
keer is een boete, derde keer ook en 
bij de vierde keer worden ze uitge
schreven.’ Armin: ‘Ik kan het me nu 
niet veroorloven dat rekeningen niet 
betaald worden, maar aan de andere 
kant: ik stuur patiënten die niet kun
nen betalen, maar wel echt tandheel
kundige hulp nodig hebben, niet zo
maar naar huis.’

HET TEAM
Armin werkt nu nog samen met een 
klein tandheelkundig team, maar hij 
heeft goed nagedacht over de toekomst 
van zijn praktijk. ‘Er is nu één behan
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delkamer in gebruik, maar ik heb nog 
een tweede behandelkamer die – zodra 
het mogelijk is – in gebruik genomen 
kan worden door een tweede tandarts. 
En ook achter de praktijk is nog 
ruimte die ik eventueel kan bijhuren.’ 
Maar wat als het toch niet gaat zoals 
gepland? ‘Dan is dat natuurlijk erg 
jammer. Met een eigen praktijk neem 
je een enorm risico, zeker op finan cieel 
vlak. Het is een kwestie van een lange 
adem en ik ga er gewoon vanuit dat 
ik straks een succesvolle praktijk heb. 
Maar stel, het lukt niet, dan blijf ik 
zitten met een schuld. Dat is balen, 
maar ik ben 27. Als ik dat heb afbe
taald, ben ik nog steeds een jonge 
tandarts én ik weet in ieder geval dat 
ik het geprobeerd heb.’ Welk advies 
kan Armin aan jonge, ondernemende 
tandartsen geven? ‘Niet direct na je 
studie een eigen praktijk starten, maar 
eerst ergens anders werken. Zo ont
wikkel je je vaardigheden en je krijgt 
een goed beeld van het reilen en zeilen 
in een praktijk. Die kennis en ervaring 
heb je echt nodig als je later een eigen 
praktijk wilt.’ 

OOK IN DEZE RUBRIEK?
Bent u ook zo enthousiast over 
uw praktijk en wilt u hierover 
in Dentz iets vertellen? Mail 
dan naar dentz@appr.nl of 
schrijf naar Dentz, t.a.v. Ellen 
Dobbelaar, Postbus 5135, 1410 
AC Naarden.

Anahita en Armin Soltanpour




