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kindertandheelkunde, implantologie en 
chirurgie en endodontologie.

Waar onderscheidt Mondzorg 
Dordrecht zich in?
“Om te beginnen onze mooie, goed 
bereikbare locatie natuurlijk maar 
wat we vooral willen is een moderne 
praktijk neerzetten. Een jong team en 
een fijne sfeer waarmee we proberen 
het stoffige tandartsimago weg te 
nemen. Op die manier willen we 
mensen geruststellen. Dat is nodig, in 
Dordrecht is een grote groep mensen 
die niet naar de tandarts gaat, ze 
hebben veel problemen met hun 
gebit en weten niet waar ze moeten 
beginnen. Bij ons ben je op de juiste 
plek. We maken een persoonlijk plan 
dat we afstemmen op je behoeftes; 
dat is voor iedereen anders. Daarnaast 
focussen we sterk op preventie. 
Beter voorkomen dan genezen is hier 
het devies. Er werken dan ook maar 
liefst zeven preventieassistenten bij 
Mondzorg Dordrecht.”

Van angstzweet naar 
een grote glimlach
“We zijn sterk in angstbegeleiding, 
we nemen de tijd voor iedereen. We 

gaan eerst kijken waar de angst zit en 
bouwen daarna rustig op. Eerst praten 
en van daaruit maken we mensen met 
kleine stapjes weer vertrouwd met de 
tandarts. We zien hier mensen met het 
zweet op het voorhoofd binnenkomen 
die uiteindelijk met een grote glimlach 
naar hun afspraken komen, daar doen 
we het voor. Een win-win situatie; de 
patiënt een mooi gebit, wij tevreden 
en vaak leidt het tot een langdurige 
relatie.”

“We bieden 
diverse mogelijkheden 

om behandelingen 
pijnloos uit te voeren”

Hoe komt het dat jullie zo’n groot 
team hebben terwijl er overal 
tekorten zijn?
“We hechten er sterk aan om een 
goede band met onze patiënten op te 
bouwen door persoonlijke aandacht 
maar om dat te kunnen doen, moet 
het team ook op één lijn zitten. Er 
is veel aandacht voor persoonlijke 

ontwikkeling, we staan met z’n allen 
voor dezelfde visie en we overleggen 
en ondernemen veel met elkaar.”

Wat zijn de plannen 
voor de toekomst?
“We werken hier al met de nieuwste 
technieken. Een voorbeeld is onze 
digitalisering van het ‘happen’ voor 
bijvoorbeeld een kroon. Dat is een 
onprettige ervaring en de afdruk 
is foutgevoelig. Met als gevolg dat 
je nog een paar keer terug moet 
komen omdat je kroon niet goed zit 
of zelfs pijn veroorzaakt. Wij hebben 
een scanner die een heel precieze 
digitale ‘afdruk’ maakt van je gebit 
waarmee wij in onze eigen praktijk 
nog dezelfde dag een kroon voor je 
vervaardigen. Twee weken wachten 
met een slechtpassende noodkroon 
en drie keer weg onder werktijd is 
verleden tijd. En we blijven innoveren. 
Daarnaast zoeken we steeds meer 
samenwerkingen op zoals we al doen 
met de Verwijspraktijk Dordrecht 
waar specialistische behandelingen 
mogelijk zijn, zoals behandelingen 
onder narcose, specifieke 
kindertandheelkunde en implantologie. 
We bieden een totaalpakket aan onze 
klanten.”

Mondzorg Dordrecht; 
voor iedereen die met een grote 

glimlach naar de tandarts wil gaan
Dat Said met mensen wilde werken en ‘iets’ met zijn handen wilde doen wist hij al lang, 
in combinatie met zijn interesse voor biologie én een hele aardige tandarts deden hem 

besluiten om zelf ook de tandheelkunde in te gaan en dat was een goede keuze. Een 
trotsere en enthousiastere tandarts zul je niet snel vinden.
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M ondzorg Dordrecht, de 
tandartspraktijk die Said 
Ghobad samen met zijn 

compagnon in 2021 overnam, 
verhuisde onlangs naar een ruimer 
onderkomen in het centrum van de 
stad. In korte tijd was de praktijk 

aan de Vrieseweg in alle opzichten 
uit zijn jasje gegroeid en begon 
de huisraad tegen de muur aan te 
klimmen. Aan de Van Godewijckstraat 
vonden zij de ideale plek om het 
groeiende klantenbestand (en de 
huisraad) ruimte te geven. Bovendien 

is hier -letterlijk en figuurlijk- ruimte 
om te blijven innoveren en nieuwe 
technieken optimaal tot bloei te laten 
komen. Met maar liefst zeven, strak 
ingerichte, lichte behandelkamers 
en een enthousiast team kun je hier 
terecht voor controles maar ook voor 


