Erwin Verwer 25 jaar tandarts:

“Modern, ervaren en deskundig met
aandacht en zorg voor de patiënt”
Tandarts Erwin Verwer van Tandartspraktijk E.R. Verwer te Leidschendam vierde
op 10 november dat hij precies 25 jaar
werkzaam was als tandarts.
Erwin Verwer was in 1995 met zijn
23 jaar de jongste tandarts van Europa. Als snel nam hij de praktijk
van tandarts Van Steenis aan de
Gruttolaan in Leidschendam over.
“Ik begon met één behandelkamer
met één stoel. Ik had nog geen assistente en moest zelf de telefoon
opnemen en de afspraken maken”,
weet Verwer nog wel. “Het was
aanvankelijk vooral tandsteen verwijderen, gaatjes vullen en tanden
en kiezen trekken. Dat is nu wel
anders.”
Al snel groeide de praktijk en verhuisde Verwer naar de Fazantlaan,
waar hij een grote praktijkruimte
kon realiseren. Daar heeft hij nu drie
behandelstoelen en geeft hij leiding
aan een heel multidisciplinair team
van tandartsen, een tandprotheticus, drie mondhygiënisten, preventie-, operatie- en omloopassistenten
en regelmatig een stagiaire.
Verwer: “De praktijk is uitgebreid
met poliklinische kaakchirurgische
verrichtingen zoals het verwijderen
van moeilijke verstandskiezen en
implantologie met kaakbot opbouwen, orthodontie met onzichtbare

beugels en uitgebreide esthetische
tandheelkunde met kronen, bruggen en facings. Alles onder één dak.
We verfraaien onze patiënten van
oor tot oor.”
De praktijk beschikt over de meest
moderne geavanceerde apparatuur.
“We houden ervan om een beetje
voorop te lopen in de ontwikkeling”,
meldt Verwer trots. Hij vervolgt:
“Zo hoef je bij ons voor restauratieve en cosmetische tandheelkunde
allang niet meer te happen. We maken een 3D-scan voor een perfecte
pasvorm. Wil je bij happen en afgieten nog weleens last hebben van
kleine afwijkingen; daar is nu geen
sprake meer van. Bovendien is het

veel hygiënischer en kun je het zo
digitaal versturen naar de tandtechnieker.”
Ondanks zijn relatief jonge leeftijd
kan Verwer (net 49) bogen op een
schat aan ervaring. In 25 jaar tijd
Leidschendam heeft de tandarts
380.000 verrichtingen gedaan, zoals 52.000 reguliere halfjaarlijkse
controles, 45.000 vullingen, 4.000
kronen, 6.000 tanden en kiezen getrokken, 1.000 implantaten, 3.000
wortelkanaalbehandelingen.
Toch wordt er bij Verwer niet routinematig gewerkt. “We zijn nog best
een beetje een dorpstandarts en er
is altijd wel tijd voor een babbeltje.
Het leuke is ook dat ik patiënten
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heb, die hier als kind binnenkwamen en nu hier met hun eigen kinderen komen. Wij bespreken onze
behandelingen altijd uitgebreid. En
patiënten die al een tijdje geen tandarts meer hebben gezien kunnen
hier prima terecht en krijgen ruim
de tijd. Vanwege onze kennis en expertise worden moeilijke gevallen
vaak naar ons doorverwezen.”
“Ik ben ontzettend blij met het vertrouwen dat mijn patiënten in mij
hebben uitgesproken in al die 25
jaar en hoop dit vak nog heel lang te
mogen uitoefenen, want ik geniet er
echt enorm van”, geeft Verwer aan.
“Daarnaast ben ik ontzettend trots
op mijn personeel dat zo verbonden is met de praktijk en blij met de
steun van mijn echtgenote Hanneke-Marlies, zonder wiens steun ik
deze mijlpaal ook nooit bereikt zou
hebben.”
Tandartspraktijk E.R. Verwer, Fazantlaan 11 Leidschendam, tel.
(070) 327 42 28 en e-mail:
info@tandartsverwer.nl. Meer informatie op www.tandartsverwer.nl
of www.kliniekleidschendam.nl.

