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Waarom hecht Dentius zoveel belang aan een 
goede stagebegeleiding?
Jonge tandartsen zijn de toekomst. Door hen een zo 
kwalitatief mogelijke basis mee te geven, proberen we 
maximaal ons steentje bij te dragen aan een kwalitatieve 
tandheelkunde. Zo kunnen we aan het einde van onze 
carrière onze patiënten met een gerust hart doorgeven 
aan deze jongeren. 

Een stagiair kan echter maar bijleren wat zijn stage
meester hem/haar aanbiedt. Daarom bieden we 
naast de reeds bestaande opleidingen nog een extra 
opleidingsmoment voor onze stagemeesters aan, zodat 
ook zij goed voorbereid aan het begeleidingstraject 
kunnen starten. 

Hoe verloopt een stagetraject bij een Dentius-
praktijk?
Vaak leren we studenten Tandheelkunde al een eerste 
keer kennen tijdens evenementen via de universiteit 
of studentenvereniging. Bij interesse voor een stage 
krijgen ze de kans hun praktijk naar keuze te bezoeken 
en een dagje mee te lopen. Daarna gaat de stage van 
start met tijdens de eerste maanden een intense 1op1 
begeleiding door de stagemeester. De stagiair wordt 
tijdens die periode echt ondergedompeld in een bad 
van klinische expertise, o.a. door het contact met de 
verschillende specialismen aanwezig in de praktijk. 
Zo doet hij/zij de ervaring op om, naarmate de stage 

De agenda van de Vlaamse tandarts zit steeds voller en voller. Een tekort aan collega’s en een overvloed aan 
patiënten hebben vaak lange wachtlijsten tot gevolg. Toch vinden we het binnen Dentius belangrijk om als 
tandarts tijd vrij te maken voor de opleiding van jonge collega’s, zowel tijdens hun afstudeerstage als erna. 
Zo vertelt Nele Willems, Hoofdtandarts van Dentius Tervuren en Clinical Director binnen Dentius.

vordert, steeds moeilijkere behandelingen zelfstandig 
uit te voeren. 

Verder staan feedbackmomenten binnen het 
stagetraject centraal. Zowel in het midden als op het 
einde van de stageperiode wordt een collectieve 
feedbacksessie georganiseerd, waarbij alle stagiairs en 
stagemeesters hun ervaringen kunnen uitwisselen. 
Daarnaast kan de stagiair natuurlijk steeds met zijn/
haar vragen terecht bij de stagemeester, collega’s in de 
praktijk of het HRTeam. 

Kunnen ook mondhygiënisten stagelopen bij 
Dentius?
Bij Dentius geloven we sterk dat de functie van 
mondhygiënist een cruciale rol kan spelen in het 
beperken van de wachttijden. Al onze praktijken zijn 
dan ook met veel plezier stageplaats voor toekomstige 
mondhygiënisten en bieden een gelijkaardig 
stagetraject met professionele begeleiding aan. 

En wat na de stage?
Na hun afstudeerstage zijn veel jonge tandartsen 
nog zoekende naar hun sterktes, ontwikkelpunten en 
interessegebieden. Binnen Dentius trachten we dat 
zoek en ontwikkelproces optimaal te ondersteunen 
door te werken met persoonlijke begeleidingstrajecten 
en opleidingen op maat, want een goede tandarts blijft 
zich een leven lang ontwikkelen.
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