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De finesse zit in de balans
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UIT HET ARTIKEL IN DE VORIGE EDITIE VAN LIMBURGSE ZAKEN VROU-
WEN BLIJKT AL DAT ANSJE ERNST (1964) OPENSTAAT VOOR NIEUWE 
DINGEN EN BEREID IS TE KNOKKEN VOOR DAT WAARIN ZE GELOOFT. 
HET IS DAN OOK NIET VERRASSEND DAT IN DE SOUTERRAIN VAN 
HET PAND VAN VOS CENTRUM VOOR MONDZORG, WAAR ZE REEDS 
TWINTIG JAAR ALS PRAKTIJKMANAGER WERKT, EEN KLINIEK VOOR 
HUIDVERJONGING EN -VERBETERING IS INGERICHT: KLINIEK  
ESTHETIEK. ANSJE, DIRECTEUR-EIGENAAR VAN DEZE SFEER- 
VOLLE ZAAK, IS TROTS OP DEZE PERFECTE AANVULLING OP 
DE MONDZORG.     Interview: Nicole Smolenaers | Foto: Kim Roufs

Hoe is het met...
Ansje Ernst

Editie IV

dat sommigen na de behandeling een 
groter geluksgevoel ervaren.”

Beide bedrijven vergen veel tijd en ener-
gie. “Dat klopt. Daardoor ga ik zorgvul-
dig om met mijn vrije tijd en kan oprecht 
dubbel genieten van de momenten met 
de kinderen, familie en vrienden. Ik heb 
lieve mensen om me heen die me steu-
nen en stimuleren, dat helpt enorm.” 
Soms verlangt ze naar een leven zonder 
werkdruk, terwijl ze weet dat ze niet 
zonder kan. “De finesse zit in de balans. 
Ik sport graag, lees veel, houd van 
weekendtrips en een weekje zeilen met 
dierbaren. We moeten tenslotte altijd 
in gedachten houden wat ons werkelijk 
gelukkig maakt en weten waar onze 
prioriteiten liggen.”

Op het eerste oog hebben een kliniek 
voor cosmetische behandelingen en 
een centrum voor mondzorg mis-
schien niet zoveel gemeen. Maar onder 
invloed van de toenemende estheti-
sche tandheelkunde wordt deze kloof 
kleiner. De vraag naar zorg in én om 
de mond neemt toe. “Het idee voor de 
kliniek is eigenlijk ingegeven door de 
vraag van onze cliënten”, vertelt Ansje. 
“Als mensen hun gebit mooi op orde 
hebben, vragen ze regelmatig of wij 
ook de rimpels rondom de mond kun-
nen verminderen. Het behandelen door 
middel van injectables - botulinetoxine 
of filler - is tegenwoordig tenslotte net 
zo normaal als het nemen van een 
beugel. Door deze component aan 
onze praktijk toe te voegen, maken 
Daniël en ik onze droompraktijk waar 
en de mondzorg compleet, zowel aan 
de binnenkant als buitenkant.”

Vos centrum voor mondzorg, waarvan 
Daniël eigenaar is en waarin Ansje 
nog altijd actief is, staat bekend om 
het vooruitstrevende, innovatieve 
karakter. Deze uitbreiding past in 
het progressieve tijdsbeeld van de 
esthetische gezondheidszorg. “Ik 
houd van nieuwe uitdagingen, bijt me 
daar graag in vast en dit past bij me.” 
Het opbouwen van een kliniek, waarin 
discretie, eerlijkheid en zorgzaam-
heid essentieel zijn, is haar op het lijf 
geschreven. 

Ansje doet dingen goed of niet. Ze heeft 
er alles aan gedaan om een zaak op top-
niveau te realiseren. De behandelingen 
worden uitgevoerd door cosmetisch arts 
Esther de Vries (bekend van televisie), 
die gespecialiseerd is in injectables.  
“Alles gebeurt zorgvuldig, veilig, verant-
woord en met veel oog voor esthetiek. 
We werken uitsluitend met A-merken 
en streven naar natuurlijke resultaten, 
passend bij de leeftijd. Het is belangrijk 
dat het karakter en de uitdrukking in het 
gezicht behouden blijven.”

De kliniek is niet alleen voor cliënten 
van de tandartsenpraktijk. Iedereen 
is welkom. “Naast medische toe-
passingen, denk bijvoorbeeld aan 
tandenknarsen, spanningshoofdpijn en 
kaakklemmen, verzorgen we estheti-
sche injectables. Bij sommige mensen 
wordt de gezichtsmimiek sterk bepaald 
door fronsrimpels, kraaienpootjes of 
littekens. Mannen en vrouwen kunnen 
daar last van hebben en krijgen door 
een behandeling met injectables weer 
een frisse, vitale uitstraling.”
 
Ze benadrukt dat ze staat voor onop-
vallend en subtiel. “Ieder gezicht heeft 
een eigen schoonheid en die moet 
tot zijn recht blijven komen. Ik denk 


