Persbericht

ANT heeft nieuwe voorzitter en bestuurslid
Op 25 januari 2013 is Jan Willem Vaartjes benoemd tot bestuursvoorzitter van de Associatie
Nederlandse Tandartsen (ANT). Hij volgt Wilfred Kniese op, die sinds mei 2012
interimvoorzitter was, en als penningmeester actief blijft voor de ANT. Daarnaast is Sherif El
Boushy benoemd tot bestuurslid.

Na zijn studie aan de ACTA heeft Jan Willem Vaartjes (38) in verschillende praktijken waargenomen,
waaronder zes jaar in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. De afgelopen twaalf jaar werkt
hij als tandarts-implantoloog op de kliniek voor Tandheelkunde te Utrecht, waar hij sinds 2012 ook
praktijkeigenaar is. Vaartjes combineert zijn kennis van de tandheelkunde met de ICT. Hij is onder
meer oprichter van de website www.tandarts.nl en eigenaar van XS2TheWorld, een bedrijf wat zich
richt op de ontwikkeling van applicaties voor de mobiele telefoon of tablet. Vaartjes is gemotiveerd om
aan de slag te gaan bij de ANT: ‘Scherpere en slimmere vertegenwoordiging van de tandartsen is
noodzakelijk. Ik ga me hard maken voor keuzevrijheid voor zowel de consument als ook de tandarts.
Met tevens waarborging van kwaliteit zonder dat dit leidt tot onnodige bureaucratie’.

Sherif El Boushy (50) studeerde tandheelkunde in Utrecht. Na zijn afstuderen heeft hij in verschillende
praktijken waargenomen, en een aantal jaren in Duitsland gewerkt. Sinds 2004 is hij praktijkhouder in
Delft, algemeen practicus en manager. Hij studeerde bedrijfskunde (MBA), en geeft daarnaast
trainingen en coaching aan tandartsen. El Boushy is eigenaar van Dentallect, een video eLearningplatform voor het opleiden van medewerkers in en rond de tandartspraktijk.

Over de ANT
De ANT is opgericht in 1995 als beroepsorganisatie voor tandartsen. De ANT staat voor goede
mondzorg en streeft naar kwaliteit in en rond de tandartspraktijk. De ANT ondersteunt de tandarts met
praktische tools om de huidige wet- en regelgeving zo eenvoudig als mogelijk te kunnen
implementeren. Daarnaast geeft de ANT tegenwicht aan de politiek, verzekeraars en andere
organisaties indien er onredelijke of onnodige eisen aan tandartsen worden gesteld.
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