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Deze maand precies tien jaar geleden opende Martijn Moolenaar zijn eigen
tandheelkundige praktijk; Dental Design Center (DDC). Een praktijk waarin
Martijn en zijn team zich toeleggen op implantologie en reconstructieve en esthetische tandheelkunde. Op hoog niveau. De praktijk onderscheidt zich door
persoonlijk maatwerk met behulp van de nieuwste methodes.
Sinds 2014 kent de praktijk ook een opleidingsinstituut, Dental Design Academy. Op deze academy worden verschillende opleidingen in de tandheelkundige
techniek gegeven. Hiernaast geeft Martijn lezingen en cursussen over de hele
wereld. ‘Kennis moet je niet bij je houden, ik vind het heel belangrijk om mijn
kennis te delen’, zegt hij daarover.
Een indrukwekkend cv
En over kennis beschikt Martijn. Al op
22 jarige leeftijd studeerde hij af aan de
ACTA (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam). Daarna heeft hij zich
in diverse praktijken gespecialiseerd in
esthetische restauratieve tandheelkunde
Parijs,
La Grande Borne
en
in implantologie.
Zeker bij zijn eerste
werkgevers in Hoofddorp heeft hij veel
geleerd, ze waren zoals hij het zelf verwoord, ‘de Gullit en Van Basten onder de
tandartsen’. In de Verenigde Staten heeft
Martijn aanvullende kennis opgedaan.
Hij is toegetreden tot de prestigieuze
American Academy of Fixed Prosthodontics. Ook kan hij zich officieel erkend
specialist in restauratieve tandheelkunde
noemen. En als eerste Nederlander heeft
Martijn zich mogen aansluiten bij de European Academy of Esthetic Dentristy.
Zijn praktijk wordt dan ook tot de top
van de wereld gerekend.

‘Quality is never an accident’
In 2006 startte hij met DDC. ‘De keuze
om DDC in Blaricum te vestigen, was
eenvoudig. Ik werkte al jaren samen met
Oral Design Center Holland hier op de
Meentweg en wilde per se in de buurt
van dit laboratorium zitten.’ Destijds waren ze de allereerste ‘bewoners’ van de
Lloods, het gebouw was nog niet eens
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Martijn Moolenaar
ker; zie ze te behouden en daar waar mogelijk ook te verbeteren. En behandel je
klanten zoals jezelf behandeld zou willen worden. Oftewel, tandheelkunde met
sterren!’ Martijn heeft dan ook mensen
om zich heen verzameld, zo ook zijn eigen vrouw, die zijn liefde voor het vak
delen en allemaal huldigen ze het credo
Passion for Perfection.
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de bouw. Er volgde voor Schöne een bijzonder inspannende periode van voorschriften,Dental
bepalingen,
Designofficiële
Centergoedkeuringen, toetsing
van de financiële haaltel. 035-5319996
baarheid
van koopwoningen, huurwoinfo@dentaldesigncenter.nl
ningen,
flatwoningen, éénpersoonswowww.dentaldesigncenter.nl
ningen, het winkelcentrum, de scholen,
de sporthal, en van de intensieve bouw-

Nieuwe opticien Dorpsstraat 6
Kom & Kijk en u zult zien…
Petra Hermkens 035-5316064 en 06-21836350

Het café is de hele week geopend.
Op dinsdag t/m zondag wordt er voor u
gekookt van 17.00 tot 21.30 uur.

Café d’Ouwe Tak:
Het café waar je óók kunt eten!
Eemnesserweg B13, 1261 HD Blaricum, tel. 035-5314300, www.ouwetak.com
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