Inrichting in de praktijk

Dental Studio Rijswijk

Jeroen Koster nam in 2007 het tandtechnisch laboratorium

ben het lab in de afgelopen twintig jaar samen opgebouwd.

van zijn vader over. Daarmee zette hij een lange Koster-

We hebben een grote vaste klantenkring, met de meesten wer-

traditie in de tandtechniek voort. Zijn vader was 50 jaar

ken we al heel lang samen, soms ook al van vader op zoon of

tandtechnicus en zijn opa even lang tandarts. Bij elkaar

dochter. Dat biedt ons een prettige en stabiele basis. En Dental

opgeteld zijn in de drie generaties Koster nu ruim 120 jaar

Union Den Haag zit hier om de hoek, dat is erg makkelijk voor

tandtechnische en tandheelkundige ervaring gebundeld. Op

materialen en dergelijke.” Toen Jeroen in 2007 het lab over-

dit moment is Dental Studio Rijswijk een bloeiend lab dat

nam, werkte zijn vader nog twee jaar mee. “Dat was natuurlijk

net een grondige verbouwing achter de rug heeft en klaar is

prettig. Hij heeft zo’n enorme kennis en ervaring, daar maakte

voor nog vele nieuwe jaren tandtechniek.

ik graag gebruik van. Maar inmiddels weet ik met 20 jaar ervaring zelf ook wel het een en ander. Nadat hij in 2009 definitief

Vader Tom Koster, sinds 1960 tandtechnicus, startte in 1986

eruit stapte, vond ik het een mooie gelegenheid om dit jaar

zijn eigen lab: Dental Studio Voorburg. Dat protheselaborato-

de studio te verbouwen. Omdat de meubels aan vervanging

rium groeide snel en verhuisde in 1990 naar een nieuw pand

toe waren en omdat ik de studio graag naar mijn eigen inzicht

in Rijswijk. Zijn zoon Jeroen Koster kwam in dat jaar ook in

opnieuw wilde inrichten en indelen. Ik vind het belangrijk om

dienst bij zijn vader, na eerst als carrosseriebouwer gewerkt te

over een goede behandelkamer te beschikken.”

hebben. In die tijd was Jeroen een zeer succesvol powerlifter,
die furore maakte op nationale en internationale toernooien. In

‘Groter is niet altijd beter’

2001 rondde hij zijn opleiding aan het Instituut Vakopleiding

Jeroen pakte de verbouwing grondig aan. Dental Union leverde

Tandtechniek (IVT) af en in 2007 nam hij Dental Studio Rijs-

de werktafels plus afzuiging van Zubler en adviseerde over de

wijk officieel over. Zijn vader stapte er twee jaar later definitief

inrichting. “We waren nog een beetje aan het schuiven met

uit, na een ‘tandtechnisch leven’ van zo’n 50 jaar. Net zo lang

de inrichting. De behandelkamer wilden we eigenlijk achterin

als zijn opa die van 1928 tot aan zijn overlijden in 1979 actief

doen, maar Frans de Zoete van Dental Union kwam op het idee

was als tandarts.

om die voorin te plaatsen. En dat bleek een heel goed idee. Dat
is voor de routing handiger en het biedt onze patiënten veel

Samen opgebouwd

meer rust en privacy. De samenwerking met Dental Union was

Dental Studio Rijswijk, gevestigd in een woonwijk in Rijswijk,

prettig, zoals altijd eigenlijk.” Met de verbouwing is een stijlvol

is een bloeiend protheselaboratorium met drie tandtechnici

en modern opgezet tandtechnisch laboratorium gerealiseerd. Er

waaronder Jeroen plus een routerijder. “Mijn vader en ik heb-

zijn nu vier werkplekken voor tandtechnici, tegen drie voor de

Dental Studio Rijswijk:
Ruim 120 jaar ervaring in tandtechniek
Jeroen Koster, Tandprotheticus
Het tandprothetisch laboratorium is onder
andere ingericht met Dental Art Lab-Line
techniek tafels en Reitel apparatuur.
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Laboratoriuminrichting in de praktijk
verbouwing. Jeroen nam ook een Klinisch Prothesetechnicus

Het is nogal wat als je een prothese krijgt. Daarom nemen we

aan. “Hij kan een volledige gebitsprothese aanmeten bij eden-

ook echt de tijd voor de patiënten, om alles goed uit te leggen

tate patiënten. In dit proces is de tandarts de spil. Hij diagnos-

en hen op hun gemak te stellen.

ticeert, verwijst en beoordeelt of een klinische prothesetechnicus zijn patiënt goed kan behandelen.”

In de volledig verbouwde studio herinneren een kast, foto’s en

“We hebben nu een goed team dat perfect op elkaar is in-

oude prijslijsten nog aan de tandartsenpraktijk van zijn opa.

gespeeld. Op termijn wil ik misschien nog wel iemand aan-

“Af en toe heb ik zelfs nog wel eens patiënten hier die mijn

nemen, maar dat is het dan wel. Groter is niet altijd beter, het

opa als tandarts hebben gehad.” Mogelijk volgt er ook nog een

levert ook meer zorgen op en je bent op een gegeven moment

vierde generatie Koster in de tandtechniek, al is dat nog niet

meer met managen dan met de tandtechniek bezig. Dat is niets

met zekerheid te zeggen: de kinderen van Jeroen en Angelique

voor mij. Ik wil zelf aan het werk blijven en het naar mijn zin

zijn pas 4 en 1. Maar met de nieuwe inrichting is Dental Studio

hebben. Dat vertaalt zich namelijk ook terug in de kwaliteit.”

Rijswijk in ieder geval voorlopig klaar voor de toekomst.

Een belangrijke rol speelt ook Angelique, de vrouw van Jeroen.
“Zonder haar had ik waarschijnlijk de opleiding niet gedaan en
kan ik mij nu met hart en ziel voor het lab inzetten.”

Stoel voor prothesewerk

Geboeid door het vak
De medewerkers volgen geregeld cursussen en Jeroen is nog
steeds geboeid door het vak. Hij heeft zich door de jaren heen
gespecialiseerd in het vervaardigen van implantaatgedragen
protheses. “Ik ben blij dat ik IVT heb gedaan, dat biedt me een
goede basis in theorie en vakkennis. Door ervaring leer je meer
over materialen en dan wordt het vak steeds leuker. Vooral de
technische kant vind ik mooi. Als er ruimte is tussen boven en
onderkaak, kun je bijna alles maken. Sommige werkstukken
leveren extra uitdagingen op, maar die lossen we graag op. Ook
het contact met de tandarts en patiënt maakt het een mooi vak.

Exactomat en Wassermann
apparatuur
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Dental Art Lab-Line techniektafels, eenvoudig van ontwerp maar standaard
volledig uitgerust en in hoogte verstelbaar. Zubler FZ Vario afzuigingsinstallatie, Schick handstukken.
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