
BREDA - Géén steriel wit, geen nare lucht-
jes in de wachtkamer. Een bezoekje aan De 
Lind moet net zo gewoon zijn als naar de 
kapper gaan, dat is het uitgangspunt voor 
tandarts Hans de Preud’homme en zijn 
partner Nicole van Gorp. Naast een uitge-
breid pakket aan mondzorg is vooral de 
sfeer belangrijk: een persoonlijke aanpak, 
tijd om mensen op hun gemak te stellen 
en uitleg over wat er allemaal mogelijk is, 
want dat blijkt veel meer te zijn dan men 
denkt.
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Vanzelfsprekend worden alle tandheelkundige 
verrichtingen uitgevoerd, maar daarnaast biedt 
De Lind veel meer. Cosmetische tandheelkunde 
klinkt als iets dat alleen voor de BN’ers is, maar 
Hans de Preud’homme denkt daar anders over. 
“Er is heel veel mogelijk, ik vind het zelf erg leuk 
om te doen. Door wat te ‘knippen’ en te ‘plakken’ 
kan een mond er vaak echt veel mooier uitzien. 
En dat kan écht zonder pijn en zonder absurd 
hoge kosten. Veel collega’s zien ons vak uitslui-
tend als een technisch vak en natuurlijk is het 
gezond maken en houden van het gebit heel be-
langrijk, maar het oog wil ook wat! Waarom zou 
je je de rest van je uiterlijk wèl verzorgen maar je 
gebit niet verfraaien? “

Implantaten

Hans was in 1986 een van de allereerste tand-
artsen die ook implantoloog werd. “Ervaring is 
belangrijk bij deze techniek, het is een vorm van 
kleine chirurgie. Ik vind het een uitdaging om te 
doen. En ook hier geldt: de standaard behande-
ling is voor vrijwel iedereen pijnloos. Het duurt 
ook niet lang, dat hoeft allemaal echt niet. Wij 
doen dit op een manier die zo vriendelijk moge-
lijk is voor de cliënt. En ook hier geldt dat een 
ontspannen benadering belangrijk is, de interac-
tie tussen ons en onze cliënten draagt daar zeker 
aan bij.” Naast implantoloog is Hans ook prothe-

semaker. “Ik vind het belangrijk dat iemand met 
een kunstgebit zijn of haar natuurlijke uitstraling 
behoudt. Ook met deze techniek kunnen wij ie-
mands gezicht op laten knappen!”

Samenwerking

Hans werkt samen met een mondhygiëniste en 
collega’s die gespecialiseerd zijn in bepaalde be-
handelingen. “Ik weet wat ik goed kan, maar ook 
waar ik misschien iets minder goed in ben. In 
dat geval verwijs ik de cliënt naar een collega die 
juist weer gespecialiseerd is op dat gebied. Het 
belang van de cliënt staat voorop!” Complete 
mondverzorging met een oogstrelend resultaat 
in een sfeer die allesbehalve op de standaard 
tandartspraktijk lijkt. Een kleurige wachtkamer, 
vrolijke polo’s bij zowel Hans als Nicole en fris 
gekleurde behandelstoelen. Naar de tandarts 
gaan is niet meer wat het geweest is!
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De Lind: mondverzorging met oogstrelend 
resultaat.  
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De Lind biedt complete mondzorg in persoonlijke sfeer

‘Wij doen het anders’


