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Klaverjassen
Cees Wiedijk van Fûns (Jorwert) 
wint vrij eenvoudig veertiende 
editie kampioenschap
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Middle of nowhere
Ynwenners fan Hidaard snappe 
der net fan, de brievebus stiet 
samar in ein bûten it doarp
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Feiliger
In primeur foar Húns en Leons; 
digitale ferkearsbuorden op 
earste túke krúspunt fan ús lân 
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Ultsje Wiersma draagt tandartspraktijk in Wommels over
‘Goede relaasje mei pasjint makket behanneling nofliker’
Wommels - Een tandarts is een so-
list die snel, maar met een luiste-
rend oor voor de patiënt belang-
rijke beslissingen moet nemen. 
Dat zegt Ultsje Wiersma, sinds 
1982 tandarts in Wommels. Aan 
het eind van deze maand draagt 
hij zijn praktijk over.

Door Bauke Boersma

,,It is net dat ik útsjoen bin op it 
fak of de praktyk. Hielendal net. Ik 
sil it wurk, de assistinten en de pas-
jinten misse. Mar ik bin hast 65 jier 
en fyn it tiid foar oare dingen. Ik 
ha fan alles by it ein, fan sport oant 
polityk. En dan binne der ek noch 
twa pakesizzers dêr't ik mear tiid 
foar ha wol”, zo verklaart de tand-
arts zijn besluit.
Ultsje Wiersma begon zijn tand-
artspraktijk in Wommels kort na 
zijn afstuderen aan de faculteit 
tandheelkunde in Groningen. Hij 
nam destijds de praktijk over van 
twee tandartsen uit Leeuwarden, 
die elk een dagdeel in Wommels 
werkten. De praktijk was gevestigd 
aan ’t Bosk in het fysiotherapiege-
bouw van Koos Eigenhuis. In de 
kaartenbak stonden 750 patiënten. 
Nu zijn dat er circa vierduizend, 
vertelt Wiersma.

Overschot
Na enkele jaren verhuisde Wiersma 
met zijn vrouw Evie naar het voor-
malige pakhuis aan De Koarte 
Baan. Daar is sindsdien ook de 
praktijk te vinden. Toen Wiersma 
begon was er een overschot aan 
tandartsen in Nederland. ,,It wie 
dreech om oan de slach te reitsje. 
No is dat krekt oars om. Der binne 

te min toskedokters. Dat komt 
omdat in protte toskedokters dêr-
mei ophâlde, minsken dy’t mei 
pinsjoen gean. Dy ha lang net alti-
ten in opfolger.”
Wiersma speelde op tijd op deze 
situatie in. Hij verkocht in 2012 
zijn praktijk aan Oded Hess, een in 
Rusland geboren tandarts die zijn 
opleiding tandheelkunde in Israël 
kreeg. Wiersma kwam bij Hess als 
waarnemer, maar voor de patiën-
ten veranderde er weinig. Wiersma 
bleef het vertrouwde gezicht in de 
praktijk.
Zijn contact met de patiënten 
is altijd goed geweest, vertelt 
Wiersma. Het maakte hem niet 
uit wie er in de stoel zat: ieder-
een verdiende de best mogelijke 
behandeling. ,,Ik woe noait witte 

wa’t der komme soe. De assistin-
ten hâlden de aginda by. Ik seach 
it fansels wol.”
Wiersma nam de tijd om zijn 
patiënten en hun (gebits)gezond-
heid beter te leren kennen. Dat is 
voor een tandarts belangrijk, stelt 
hij. ,,In toskedokter sjocht in pas-
jint elk jier wol ien as twa kear. 
Dan is it goed as jo wat fan immen 
witte. Dan kinne jo in folgende kear 
nochris ergens op wêrom komme 
en sa krije jo in bân. Dat ha ik alti-
ten wichtich fûn. As de relaasje mei 
in pasjint goed is, giet alles wat 
nofliker en falt der ek goed te pra-
ten oer de behânneling.”

Cursussen
Het beroep van tandarts is de afge-
lopen decennia sterk veranderd, 

zegt Wiersma. Zo verdween de 
amalgaam vulling en deden 
nieuwe technieken op het gebied 
van orthodontie (beugels), kaak-
chirurgie en tandimplantaten 
hun intrede. Wiersma volgde de 
ontwikkelingen binnen zijn vak 
met veel interesse en doorliep 
diverse cursussen, in binnen- en 
buitenland.
Het wierp zijn vruchten af. Voor 
bijvoorbeeld kaakchirurgie hoefde 
Wiersma zelden iemand door te 
verwijzen naar de specialist. Hij 
kon de patiënt meestal zelf behan-
delen. Alleen als hij zich medisch 
niet bekwaam genoeg achtte, ver-
wees hij door. ,,Dat is in kwesje 
fan beropsetyk. Jo moatte net alles 
wolle”, aldus de tandarts.
Wiersma neemt eind van deze 

maand niet helemaal afscheid van 
zijn vak. Hij blijft in ieder geval 
een dag per week werkzaam in 
Heeg. Daar opende hij in 2007 een 
vestiging in het gezondheidscen-
trum. Een waarneemster doet de 
behandelingen.
Verder blijft Wiersma voor zijn 
opvolgers in Wommels beschik-
baar voor advies. Oded Hess, die 
sinds 2012 al een dag per week in 
de praktijk werkt, heeft tandarts 
Franke van der Schaaf gevraagd om 
Wiersma’s plek in te nemen. Van 
der Schaaf werkt bij tandartsprak-
tijk De Witte Heren in Bolsward, 
ook eigendom van Hess. ,,Ik bin 
bliid dat dit sa goed regele is. Foar 
mysels, de pasjinten en it doarp. 
De praktyk is yn fertrouwde han-
nen”, aldus Wiersma.

Tandarts Ultsje Wiersma en de assistentes Sietie Sinnema, Esther Kossen (in de stoel) en Matty Hessels. 


