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Persoonlijk, gezellig en modern, dat is de sfeer die opvalt als je de 
praktijk aan de Werf van Schout 94 binnenstapt. Bij Shine Dental 
Care is veel aandacht besteed aan comfort en aan de inrichting. Het 
comfortabel maken voor de patiënten staat voor Wendy nummer 
een: “Ik wilde af van het cleane tandartspraktijkgevoel. Iedereen er-
vaart het anders maar de meeste mensen hier zeggen: ‘het is net 
alsof ik in een spa ben’. Dan denk ik: yes, ik heb het goed neergezet, 
want een lekker relaxt sfeertje was precies de bedoeling. Natuurlijk 
is een behandeling bij een mondhygiëniste niet altijd even leuk want 
je komt hier niet als je mond honderd procent oké is.”
 
PIJNLOZE BEHANDELING Wendy en haar collega Yuri van der 
Linden die mondzorgkundige is, maken het zo prettig mogelijk voor 
cliënten. Een revolutionaire reinigingsmethode draagt daar aan bij. 
Pijnloos tandplak verwijderen is nu mogelijk dankzij Guided Biofilm 
Therapy. Daarmee haal je de tandplak volledig pijnloos weg met 
een zoutstraal. Shine Dental Care is de eerste praktijk in Dordrecht 
die met deze nieuwe methode werkt. Kinderen en jongeren met 
een beugel kunnen dus pijnloos behandeld worden. Voor mensen 
met tandsteen en/of ontstekingen is een pijnreductie van 70% tot 
90% te behalen. En mensen met angst voor een behandeling bij de 
mondhygiëniste hebben er veel baat bij, want een groot gedeelte 
van de angst is de pijn.
 
PERSOONLIJKE BENADERING De eerste jaren na haar afstu-
deren heeft Wendy gewerkt in een angstkliniek en gerichte stu-
dies gevolgd. “Ik weet dus heel goed hoe met angstpatiënten om 
te gaan. Het klinkt misschien raar, maar ik vind het leuke cliënten, 
die gaan niet weg als je verhuisd, lacht Wendy. Er ontstaat vaak een 
vertrouwensband en ze zijn heel dankbaar voor wat je doet. Met die 
angstpatiënten in gedachten wist ik: ik ga ooit een praktijk begin-
nen waar mensen zich op hun gemak voelen. We hebben Tempur op 
de behandelstoel, het bekende materiaal dat zich naar het lichaam 
vormt. Veel mensen liggen zo lekker, die trappen hun schoenen uit. 

Wendy Laurijssens (midden): “Mensen voelen zich op hun 
gemak, ze mogen vragen om hun favoriete achtergrondmuziek, 
sommigen schoppen hun schoenen uit.” Het team van Shine: 
Wendy Laurijssens, Yuri van der Linden en stagiaire Louisa 
Hazenbosch

En ik heb ontspannen muziek op staan, een beetje spa-achtige of 
zen-muziek. Het zit ‘m in kleine dingen waardoor mensen zich in onze 
praktijk op hun gemak voelen. Ik ben gewoon mezelf, loop wel eens 
op blote voeten of zing vrolijk met de muziek mee.
 
MONDGEZONDHEID De maatschappij verandert, er wordt bewus-
ter omgegaan met voeding, gezondheid en beweging. Een gezonde 
mond hoort daar bij en is zelfs essentieel voor het hebben van een 
goede gezondheid. Door een ongezonde mond kunnen ernstige en 
zelfs levensgevaarlijke aandoeningen ontstaan. “Ik vind het belang-
rijk om voorlichting te geven. Van tevoren leg ik alles heel goed uit 
over wat ik doe en waarom. Dat vind ik zelf het belangrijkste. Je kan 
niet van iemand verwachten dat hij of zij gemotiveerd bezig is als 
hij niet eens weet waarom. Ik wil graag dat de mensen uit zichzelf 
komen omdat ze hun mond belangrijk vinden en omdat ze hebben 
gehoord dat het goed is voor je gezondheid.”
 
EERSTE AFSPRAAK  De eerste afspraak duurt ongeveer 50 mi-
nuten. “We doen een mondonderzoek, stellen gezondheidsvragen, 
maken een begroting en een behandelplan. Daarna laten we zien 
hoe de mond goed schoon gehouden moet worden, zodat de si-
tuatie niet kan verslechteren. Bij de tweede behandeling gaan we 
beginnen met het reinigen en behandelen van de problemen. Reini-
gen met een verdoving is mogelijk, hier zijn verschillende methoden 
voor. Je hoeft eigenlijk geen pijn te hebben, vertelt Wendy.

TOEKOMST De verhuizing en vernieuwing van de praktijk geeft aan-
leiding om nog meer mooie plannen uit te voeren. Het aanbieden van 
verzorgingsproducten bijvoorbeeld. Het is fijn voor de cliënt om de 
producten na de voorlichting meteen te kunnen kopen of te bestel-
len via de webshop. Er komen voorlichtingsfilmpjes en workshops 
‘gezond snoepen voor kinderen’. “Ook gaan we de komende periode 
uitkijken naar een tweede vestiging, die komt in een van de buiten-
wijken van Dordrecht, maar het zou ook Zwijndrecht of Papendrecht 
kunnen zijn, onze klanten komen immers uit de hele regio. En we 
hebben een gloednieuwe website.” Tijd voor een gezonde mond en 
een stralende lach. Tijd voor Shine!

Voor een gezonde mond
Klanten moesten haar even missen 
want een nieuwe praktijk bouwen 
en gezinsuitbreiding kreeg de volle 
aandacht. De verhuizing van de 
Oranjelaan naar de Werf van Schouten 
is achter de rug en met een fonkelnieuwe 
praktijk is Wendy Laurijssens klaar voor 
de toekomst. Mondgezondheid staat 
nummer 1 en shinen… ook!


