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Na jarenlang in grote groepspraktijken 
in Rolde en Assen gewerkt te hebben, 
merkte tandarts Roelof Mellens dat dit 
niet was wat hij wilde. Het plan om een 
eigen praktijk te starten, speelde al een 
tijd en in 2015 voegde hij de daad bij 
het woord. Hij ging op zoek naar een 
praktijk ter overname en kwam in con-
tact met een tandarts op leeftijd in Pa-
terswolde. ‘Deze tandarts adviseerde mij 
uit te kijken naar een locatie in Paters-
wolde. Er waren vergaande ontwikke-
lingen voor een nieuw op te richten 
gezondheidscentrum in een groot pand, 
waar voorheen de Rabobank was geves-
tigd. Met twee huisartsen en twee fysio-
therapeuten hebben we dit plan verder 
ontwikkeld en inmiddels zijn er meer 
disciplines toegetreden’, zegt Mellens.

DE PRAKTIJK
Van de vorige bewoners, de Rabobank, 

is vrijwel niets meer terug te zien. Het 
Gezondheidscentrum Eelde-Paters-
wolde heeft nieuw leven in het pand 
geblazen. Er is voldoende parkeer-
ruimte en de praktijk heeft een lift 
waardoor deze ook toegankelijk is voor 
rolstoelgebruikers. In de tandartsprak-
tijk van Mellens zijn vier behandelka-
mers en alles is voorzien van moderne 
apparatuur. ‘We zitten in een uniek 
gebouw op een mooie locatie. Voor de 
tandartspraktijk hebben we alles nieuw 
aangeschaft’, zegt Mellens. Met name 
de samenwerking met de andere me-
dische disciplines – samen onder één 
dak – is uitzonderlijk. ‘We streven er-
naar om een moderne vooruitstre-
vende praktijk te blijven, met een hoog 
serviceniveau voor de patiënten.’

HET TEAM
De splinternieuwe praktijk van Mond-

zorg Mellens is een mooie mix van 
modern design en gastvrijheid. Direct 
vanaf de opening op 1 januari voelden 
patiënten en medewerkers zich volledig 
thuis in de praktijk. ‘We zijn met vier 
personeelsleden, waarvan drie behan-
delaars, en we hebben momenteel 
ongeveer vijfhonderd patiënten. We 
willen een laagdrempelige dorpsprak-
tijk zijn, waar de patiënten ons kennen. 
We zorgen voor weinig verloop in 
behandelaars. We zijn groot genoeg om 
modern volgens de huidige standaard 
te kunnen werken en we blijven klein 
genoeg zodat we een gemoedelijke 
dorpspraktijk kunnen blijven. Iedereen 
werkt parttime, ook ik werk elders, 
omdat er nog onvoldoende patiënten 
zijn. Maar, we groeien gestaag.’
Paterswolde ligt in het uiterste noorden 
van de provincie Drenthe, aan het Pa-
terswoldsemeer, waar binnenkort een 
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uniek project gestart zal worden. ‘In een 
leegstaand gebouw van de voormalige 
Dutch Flight Academy worden hon-
derdvijftig statushouders gehuisvest. In 
dit project, dat geïnitieerd wordt door 
Stichting Inlia (Internationaal Netwerk 
van Lokale Initiatieven ten behoeve van 
Asielzoekers, red.) gaan de statushou-
ders direct aan de slag met de Neder-
landse taal, waarden en normen, gebrui-
ken, geschiedenis en cultuur. Namens 
Mondzorg Mellens gaan wij zorgen voor 
de mondgezondheid.’

WERKWIJZE
Het afsprakenboek bij Mondzorg Mel-
lens staat nog niet elke dag volgeboekt. 
Dat geeft tandarts Mellens en zijn team 
een aantal mogelijkheden. ‘We hebben 
veel ruimte in de agenda, mensen 
kunnen snel geholpen worden. Boven-
dien hebben we de tijd om aandacht 
te geven aan angstige patiënten. We 
nemen ruim de tijd voor deze catego-
rie patiënten. Uniek is de samenwer-
king die we met de hier gehuisveste 
psychologen zijn aangegaan. We be-
handelen multidisciplinair patiënten 
met tandartsangst. Ook is er één mid-
dag in de week een logopediste aan-
wezig. We willen de tandheelkunde zo 
breed als mogelijk bedrijven. We doen 
veel aan preventie, vooral de mond-
hygiëniste en de preventieassistente. 
Op het gebied van de implantologie 
is veel mogelijk en binnenkort zal ook 
orthodontie geboden worden. Zelf 
vind ik de prothetiek een interessant 
onderdeel. We doen veel zelf en als het 
nodig is, hebben we uitstekende rela-
ties met onder andere een parodon-
toloog en kaakchirurgen.’
Naar de patiënten toe, wil Mellens zo 
transparant mogelijk zijn. ‘We maken 
duidelijke begrotingen, we geven Pien-
berekeningen mee, sturen afspraak-
herinneringen en we factureren via 
Infomedics; er wordt zoveel mogelijk 
rechtstreeks bij de verzekeraar gede-
clareerd. Patiënten vinden dat toch 
prettig.’ 
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