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Slap af i naturen – hos tandlægen
Naturen har taget trappen til tredje sal i Holte Midtpunkt, hvor den har inspireret til et nyt
venteværelse hos tandlægerne
Fra gråt linoleum til lækkert spa-interiør. Forandringen er til at se hos Tandlægerne
Holte Midtpunkt, der har givet venteværelset en makeover.
”Før havde vi et meget klassisk tandlægeventeværelse med linoleumsgulv, et par stole
langs væggen, tandplejeartikler og de klassiske ugeblade,” fortæller tandlæge og den
ene halvdel af parret bag klinikken, Marianne Hammer Tornerup.

Anne Dons Saust (tv.) og Marianne Hammer Tornerup i det nye venteværelse. De to
tandlæger har været veninder siden tandlægeskolen og har haft klinikken i Holte i otte
år.

Sammen med Anne Dons Saust overtog hun for otte år siden klinikken, og efter at de
enkelte klinikker havde fået en kærlig hånd, var turen kommet til venteværelset. De
konkrete idéer og løsninger har en indretningsarkitekt stået for, men inspirationen har
Marianne Hammer Tornerup selv hentet i USA.
”Jeg besøgte Ole Henriksen i sommer og blev meget inspireret af hans spa, hvor der
var ro over tingene. Det ville jeg gerne føre videre her,” siger hun.
Får lyst til at blive
Den nye indretning med bløde stole, levende lys og naturbilleder i afdæmpede farver
giver ikke kun et flot udtryk. Den hjælper også lidt på både patienternes tandlægeskræk
og personalets arbejdsglæde, fortæller Marianne Hammer Tornerup.
”Nogle patienter kan godt være lidt anspændte, men i de tilbagemeldingerne vi får, siger
folk at de næsten har lyst til at blive her. Og for os syv medarbejdere, der går igennem
venteværelset mange gange om dagen, giver det også en fornyet arbejdsglæde,” siger
hun.
Med det nye venteværelse er de to tandlæger imidlertid ikke færdige med at udvikle
klinikken.
”Vi har god plads her, så vi sysler med tanken om at få en fysioterapeut eller massør
ind. Vi har også tænkt på at lave et særligt afslapningsrum, til de patienter, som er
meget nervøse, eller til dem, der for eksempel venter på at få en bedøvelse,” siger
Marianne Hammer Tornerup.

Inspirationen til indretningen af det nye venteværelse er hentet fra spa- og wellnessuniverset.

