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1. LACHEN IS LEVEN

2. SAMENWERKEN AAN KWALITEIT

Blijdschap, opluchting, ontroering, tevredenheid; lachen is
altijd verbonden met positieve emoties. Lachen vermindert
stress, ontspant en geeft energie. Niet voor niets wordt
gezegd dat lachen gezond is. Wij helpen patiënten graag
aan een mooie, stralende lach die bij de patiënt past. Een
goedverzorgd gebit geeft niet alleen extra zelfvertrouwen,
maar is ook belangrijk voor de algemene gezondheid.
Onbehandelde problemen in de mond vergroten de
kans op verschillende aandoeningen, zoals hart- en
vaatziekten. Gelukkig zijn er steeds meer tandheelkundige
mogelijkheden om het gebit zo gezond en mooi mogelijk
te houden. Regelmatig naar de tandarts voor controle
is hierbij van belang. Wij vinden het belangrijk dat onze
patiënten de bezoeken aan onze praktijken als prettig
ervaren. Daarom richten wij ons op complete kwaliteit van
zorg en moderne tandheelkunde, waarbij het draait om de
wensen van onze patiënten.

zorg, organisatie, infectiepreventie en radiologie. Dit zijn
de thema’s die ook door de inspectie worden getoetst.
Daaraan willen we uiteraard voldoen, maar we gaan
verder. Want wij vinden dat iedereen recht heeft op de
allerbeste zorg.
Om dit te realiseren werken we hard aan onze kwaliteit.
Doordat wij de kennis van al onze teamleden delen,
leggen we samen onze lat steeds hoger. Van veel dingen
merken patiënten mogelijk niets, zoals de inrichting van
de kastjes en de sterilisatieruimten. De patiënt verwacht
een juiste diagnose en behandeling. Aan zaken als
hygiëne en stralingsbescherming wordt veel minder
gedacht, terwijl het minstens zo belangrijk is. Bij ons zorgt
het kwaliteitssysteem voor waarborging van deskundigheid
van de tandarts, systematische kwaliteitsbewaking en
borging van de kwaliteit van onze zorg. Zo voldoen we in
alle opzichten aan de professionele standaard en kunnen
we onze patiënten de best mogelijke tandheelkundige
zorg verlenen. In dit kwaliteitsverslag kunt u lezen wat wij
allemaal doen om onze patiënten van de hoogst mogelijke
kwaliteit en een stralende lach te kunnen voorzien. Want
lachen is leven.

In alles wat we doen streven we ernaar om onze patiënten
de best mogelijke tandheelkundige zorg te verlenen. Om
de kwaliteit van onze tandheelkundige zorg te bewaken,
hebben we een kwaliteitssysteem ontwikkeld dat is
gebaseerd op vier kwaliteitsthema’s: tandheelkundige

centraal. We zorgen voor heldere informatie en
besteden veel aandacht aan voorlichting over
preventie en mondhygiëne. We betrekken patiënten
bij het behandelplan en eventuele keuzes. Naast
het behandelplan zijn we ook duidelijk over de
mogelijkheden, risico’s en kosten. We verplaatsen ons in
de patiënt en kijken of een speciale behandeling wenselijk
is. We hebben een heldere garantieregeling en staan
open voor klachten.

2.1 WAAR WIJ VOOR STAAN
Een goedverzorgd gebit geeft extra zelfvertrouwen en
draagt positief bij aan de kwaliteit van het leven. Daarom
zetten we ons onder het motto ‘lachen is leven’ samen
in voor complete mondzorg en continue kwaliteit. Dit
met een sterke nadruk op preventie, want voorkomen is
immers beter dan genezen.

Van tandartsen voor tandartsen

Missie

Dental Clinics is een initiatief van tandartsen voor
tandartsen. In 2007 besloten enkele tandartsen zelf
hun visie op teamsamenwerking in de tandheelkunde
vorm te geven: een modern teamconcept waarin
alle tandheelkundige specialismen onder één dak
samenwerken. In hetzelfde jaar zijn de eerste Dental
Clinics praktijken opgezet in Maastricht en Weesp.
Inmiddels zijn we sterk gegroeid en hebben we veel
praktijken, verspreid over heel Nederland.

“Een onbezorgde, stralende lach voor iedereen”, dat
is onze missie. Ons doel is om al onze patiënten een
gezond en mooi gebit te geven, waar zij met een goede
verzorging een leven lang plezier van hebben.

Visie
Wij geloven dat we door samenwerking meer complete
en hoogwaardige tandheelkunde kunnen bieden, met als
resultaat een gezond gebit en een stralende lach.

Samenwerken aan kwaliteit
Om dit te bereiken delen
we kennis en kunde in
een veilige, plezierige
en inspirerende (werk)
omgeving. En door tijd
en middelen te investeren
in de implementatie van
professionele richtlijnen,
opleiding, nascholing en
collegiaal overleg, leggen
we samen de lat steeds
hoger. Alles ten behoeve
van de zorg voor onze
patiënten.

We werken nauw samen aan zaken die veiligheid en de
kwaliteit van de zorg bepalen. Hierbij ondersteunen we
centraal de teams op de praktijken en leren we van elkaar.
De huidige eisen worden steeds hoger en samen kunnen
we continu investeren in de organisatie, apparatuur,
technieken, protocollair werken, (bij)scholing, communicatie
en innovatie. Door deze goed georganiseerde samen
werking bieden we patiënten complete en kwalitatieve
tandheelkundige zorg. Dit op een manier die aansluit bij de
individuele wensen en behandelbehoeften van de patiënt.

Patiëntgerichte zorg en service
Bij ons staan de zorgvraag en lange termijn
mondgezondheid van de individuele patiënt
4
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veilige, hygiënische omgeving. Kortom, we hebben
volop ambities en zijn gedreven door onze passie
voor kwaliteit. Maar hoe werken we daaraan in de
praktijken en wat doen we om onze kwaliteit te kunnen
waarborgen? In de komende hoofdstukken vertellen we
hoe we dit aanpakken.

2.2 ONZE AMBITIES
Onze visie op kwaliteit hebben we vertaald naar
verschillende ambities. Ons doel hierbij is zorgen
dat iedere patiënt kan rekenen op patiëntgerichte,
hoogwaardige en kwalitatieve tandheelkunde in een

Verantwoorde zorg
• We houden ons aan de geldende
wet- en regelgeving en toetsen dit
regelmatig.
• We volgen de standaarden,
richtlijnen en protocollen van
de beroepsgroep nauwkeurig.
We vertalen deze naar
ondersteunende praktijkrichtlijnen
en werkinstructies voor onze
teams, waarmee we hen kunnen
helpen met het verlenen van de
gevraagde zorg.
• Ondersteunende materialen,
zoals checklists en
protocolhandboeken, bieden in
de dagelijkse praktijk houvast
aan de teamleden.
• Een uitgebalanceerd
kwaliteitssysteem helpt ons om
de veiligheid en hygiëne in de
praktijken te bewaken en waar
mogelijk te verbeteren.
• We hebben een heldere
kwaliteitscyclus ingericht om de
kwaliteit te monitoren en indien
nodig bij te sturen.

Kwalitatieve tandheelkundige zorg
• Het Periodiek Mondonderzoek (PMO) vormt de basis om de mondgezondheid te
monitoren en samen met de patiënt vast te stellen welke behandeling op korte en lange
termijn nodig is.
• Iedere in de praktijk werkzame tandarts is ingeschreven in het BIG-register.
• De tandheelkundige specialisten nemen deel aan activiteiten die de deskundigheid
bevorderen, zoals interne en externe nascholing en cursussen, en registreren deze in de
openbare kwaliteitsregisters.
• Wij werken met moderne apparatuur en naar de nieuwste inzichten, waar mogelijk op
basis van ‘evidence based’ protocollen en richtlijnen.
• Het patiëntendossier en het behandelplan vormen samen de basis van de samenwerking
tussen de patiënt en de zorgverlener. Het behandelplan biedt een langetermijnvisie. We
streven ernaar om de patiënt altijd meerdere behandelalternatieven te bieden, zodat de
patiënt kan kiezen welke behandeling er bij zijn/haar wensen en budget past.

Patiënt Dental Clinics Klazienaveen

Patiëntgerichte zorg

‘Ik ben zeer tevreden
over de hygiëne en de
snelle service.’

• De tandheelkundige zorg wordt volledig afgestemd op de patiënt en zijn/haar gebit. Hierdoor krijgt de
patiënt de beste zorg voor zijn/haar situatie.
• De zorg is toegesneden op de wensen van de patiënt en de mondgezondheid op de lange termijn.
• De behandelaar verplaatst zich in de patiënt, ook als hij/zij een speciale benadering nodig heeft
(bijvoorbeeld bij angst voor de tandarts).
• De patiënt krijgt alle aandacht en benodigde informatie en kan snel bij ons terecht.
• Er is een laagdrempelige klachtenregeling. Klachten worden snel opgelost door onze klachtenfunctionaris.
• We monitoren jaarlijks de patiënttevredenheid via een onafhankelijk onderzoeksbureau. Daarbij staan we
open voor feedback, zodat we onze service en kwaliteit blijvend kunnen verbeteren.
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3. TEAMS GEDREVEN DOOR KWALITEIT
HR-beleid

3.1 ONZE TEAMS

Ons Human Resources beleid is gebaseerd op de
KNMT Arbeidsvoorwaardenregeling tandheelkundige
praktijken. Van alle behandelaren en assistenten
wordt in het personeelsdossier geregistreerd of ze
zijn ingeënt tegen hepatitis B. Ook zien we erop
toe dat alle behandelaren en assistenten een
röntgenstralingscertificaat hebben dat past bij hun
taken en niveau. Opleiding en bij- en nascholing staan
hoog op de agenda van de praktijken. Alle teamleden
volgen jaarlijks diverse trainingen; klassikaal, online en
in de praktijk.

Wij willen onze patiënten mondzorg van de hoogst
mogelijke kwaliteit bieden. Het belangrijkste als het
gaat om kwaliteit zijn onze teams, bestaande uit de
behandelaren en de ondersteunende collega’s in de
praktijken. Zij behandelen de patiënten en voorzien
ze van de nodige zorg. Middels ons kwaliteitssysteem
ondersteunen we onze teams hierin, waardoor ze in de
praktijk de juiste zorg kunnen verlenen.

Teamconcept
In onze praktijken werken tandartsen met verschillende
specialismen of differentiaties samen met andere
mondzorgprofessionals, zoals mondhygiënisten en
(paro) preventie-assistenten, aan de zorg voor de
patiënt. Samen met andere mondzorgprofessionals als
mondhygiënisten en (paro) preventie-assistenten. Hierbij
worden ze ondersteund door assistenten, sterilisatie,
receptie en officemanagement. Dankzij horizontale
verwijzing kunnen wij patiënten zo veel mogelijk binnen
de voor hen vertrouwde omgeving behandelen.

Selectie van nieuwe teamleden

Transparantie

Iedere in de praktijk werkzame tandarts is ingeschreven
in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezond
heidszorg). Het BIG-register geeft duidelijkheid over of de
tandarts voldoet aan de Nederlandse opleidingseisen en
dus bevoegd is.

Alle teams erkennen het belang dat de patiënt weet
door wie hij wordt geholpen. Op de website zijn alle
behandelaren te vinden met voor- en achternaam,
inclusief BIG-registratienummer (indien van toepassing),
functie en aandachtsgebieden. In de praktijk is iedereen
herkenbaar aan een naambordje met daarop de vooren achternaam en de functie. Zo zijn wij volkomen
transparant en is het voor de patiënt duidelijk door wie
hij/zij wordt geholpen. Daarnaast kunnen patiënten
ons bereiken voor vragen of toelichting. In het overzicht
op de volgende pagina staat welke functies welke
bevoegdheden hebben.

Taakdelegatie
De tandarts heeft altijd de regie over de behandeling.
Conform de Wet BIG kan hij/zij bepaalde taken
delegeren naar andere teamleden. Indien de tandarts een
voorbehouden handeling delegeert aan een assistent, heeft
deze hiervoor een externe opleiding genoten. Daarbij dient
de tandarts altijd in de praktijk aanwezig te zijn om de
mogelijkheid tot tussenkomst te kunnen garanderen.

Samenwerken zit in ons DNA. We werken als team en
zijn collegiaal en enthousiast. Vanwege onze groei zijn
we regelmatig op zoek naar nieuwe teamleden die
zich verbonden voelen met onze visie. Bij de selectie
van nieuwe teamleden kijken we of ze passen bij onze
wensen op het gebied van kwaliteit. Hierdoor zijn onze
patiënten ervan verzekerd dat ze worden geholpen door
de beste behandelaren.

Tandarts-directeuren

Bijhouden van kennis

Elke praktijk heeft één of meerdere tandarts-directeuren.
Want we vinden het belangrijk dat de praktijk wordt
geleid door iemand met een passie voor het vakgebied.
De tandarts-directeur geeft leiding aan de praktijk en is
eindverantwoordelijk voor het tandheelkundige beleid
en de kwaliteit van tandheelkundige zorg. Alle tandartsdirecteuren binnen Dental Clinics wisselen regelmatig
kennis en ervaringen uit. Samen bepalen ze de richting
van onze tandheelkundige zorg en ontwikkelen ze
praktijkrichtlijnen.

We vragen de werkzame professionals
om bij- en nascholing en intercollegiaal
overleg te registreren in de openbare
kwaliteitsregisters KRT (Kwaliteitsregister
Tandartsen) en KRM (Kwaliteitsregister Mondhygiënisten).
Bij de registraties gelden periodieke meetmomenten en
herregistratietermijnen. Herregistratie is alleen mogelijk
als door scholing en bijeenkomsten voldoende punten
zijn vergaard. Hiermee wordt geborgd dat de kennis
wordt bijgehouden.
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Functie
praktijkmedewerkers
Tandarts-directeur

Tandarts

Mondhygiënist

Paro preventie-assistent

Differentiaties
en aandachtsgebieden

Beschrijving

Endodontoloog (NVvE)

Tandarts met bijzondere kennis en vaardigheid op het gebied van de endodontologie, ofwel (complexe) wortelkanaalbe
handelingen.

Implantoloog (NVOI)

Houdt zich bezig met tandheelkunde in de meest brede zin (regiefunctie en geavanceerde zorg). De tandarts houdt de
mondgezondheid tijdens het periodiek mondonderzoek nauwlettend in de gaten en bespreekt bij problemen de behandel
methoden met de patiënt. De tandarts is opgeleid om, indien nodig, complexe behandelingen in de mond uit te voeren,
zoals het vullen of trekken van tanden en kiezen.

Tandarts of tandarts-specialist in mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie met specifieke kennis en klinische vaardig
heden op het gebied van de orale implantologie. Vervangt één of meerdere tanden door implantaten, die na het plaatsen
worden voorzien van een kroon, burg of prothese.

MF Prothetiek (Maxillo Faciaal
Prothetist) (NVGPT)

Is de specialist in de behandeling van de (steun)weefsels rondom de tanden en kiezen. De mondhygiënist richt zich op de
gezondheid en de behandeling van het tandvlees en het kaakbot rondom het gebit (het parodontium). De mondhygiënist
is gespecialiseerd in het voorkomen en behandelen van gaatjes en tandvleesproblemen. Al onze mondhygiënisten zijn
opgeleid tot het maken van röntgenopnamen in opdracht van de tandarts.

Tandarts met bijzondere kennis en vaardigheid op het gebied van uitgebreid prothetisch werk. Richt zich op zorg voor
patiënten met een aangeboren of verkregen afwijking, zoals een hazenlip, hoofd-hals tumoren of trauma’s van het aan
gezicht. De MFP tandarts kan onder andere speciale protheses maken en begeleiding geven aan patiënten die een droge
mond hebben als gevolg van bestraling van een tumor.

Pedodontoloog
(kindertandarts) (NVvK)

Heeft zich gespecialiseerd op het gebied van kindertandheelkunde. De kindertandarts richt zich op extreem bange kin
deren, kinderen met erg veel gaatjes en kinderen met autisme, een beperking en/of gedragsproblemen. Tevens helpt de
kindertandarts kinderen met een specifieke tandheelkundige afwijking of syndromen.

Tandheelkundige
slaapdeskundige (NVTS)

Tandarts die zich richt op tandheelkundige slaapgeneeskunde, waarbij de nadruk ligt op snurk- en/of apneuklachten.

Parodontoloog (NVvP)

Tandarts die zich richt op de diagnose en behandeling van ernstige tandvleesaandoeningen.

Angst tandheelkunde/ tandarts
angstbegeleiding (VBTGG)

Tandarts die zich richt op de behandeling van extreem angstige patiënten. De tandarts neemt extra tijd voor de angstige
patiënt en werkt samen met de patiënt aan de angst, indien nodig met behulp van lachgas of narcose.

Geeft leiding aan de praktijk en is eindverantwoordelijk voor het tandheelkundige beleid en de kwaliteit van tandheel
kundige zorg. Is daarnaast als senior tandarts in staat ook in complexe situaties met enig gemak zijn werkzaamheden te
verrichten. Naast de werkzaamheden als tandarts verricht hij tevens werkzaamheden met betrekking tot het uitdragen van
expertise en het vakinhoudelijk begeleiden, instrueren, coachen en motiveren van medewerkers binnen de praktijk.

Is een tandartsassistent met extra kennis op het gebied van preventie en gebitsreiniging. De paro preventie-assistent is
opgeleid om in opdracht van de tandarts tandsteen te verwijderen als de ruimte tussen de tanden en het tandvlees niet
dieper is dan 6 mm (bij patiënten zonder complicerende factoren) en geeft instructie over mondhygiëne. Al onze paro
preventie-assistenten zijn opgeleid tot het maken van röntgenopnamen in opdracht van de tandarts.

Preventie-assistent

Is een tandartsassistent met extra kennis op het gebied van preventie en gebitsreiniging. De preventie-assistent is opgeleid
om in opdracht van de tandarts tandsteen te verwijderen als de ruimte tussen de tanden en het tandvlees niet dieper is
dan 4 mm (bij patiënten zonder complicerende factoren) en geeft instructie over mondhygiëne. Al onze preventie-assisten
ten zijn opgeleid tot het maken van röntgenopnamen in opdracht van de tandarts.

Tandartsassistent

Is de rechterhand van de tandarts en assisteert de tandarts tijdens uw behandeling. De tandartsassistent verzorgt werk
zaamheden voor de voorbereiding, uitvoering en afronding van de behandeling. Al onze tandartsassistenten zijn opgeleid
tot het maken van röntgenopnamen in opdracht van de tandarts.

Tandprotheticus/
klinisch prothesetechnicus

Specialist in het aanmeten en vervaardigen van gebitsprothesen en andere uitneembare prothesevoorzieningen, in op
dracht van de tandarts.

Tandtechnicus

Maakt of repareert tandheelkundige voorzieningen die het gebit corrigeren, ondersteunen en vervangen, zoals kronen,
bruggen, protheses en beugels.

Sterilisatie-assistent

Faciliteert de behandelkamers door vuil instrumentarium op te halen en deskundig te desinfecteren of te steriliseren.
Voorziet de behandelkamers van schoon instrumentarium en de dagelijkse voorraad materialen. Op deze manier kan het
behandelend team de volledige aandacht aan de patiënt geven, in een veilige en schone omgeving.

Implantologie-assistent

Is de rechterhand van de implantoloog en assisteert de implantoloog tijdens de behandeling. De implantologie-assistent
verzorgt werkzaamheden voor de voorbereiding, uitvoering en afronding van de behandeling.

Stagiair of assistent in opleiding

Mogen als ze daartoe bekwaam zijn onder toezicht van de behandelaar en met toestemming van de patiënten, hande
lingen in de mond van de patiënt uitvoeren. De behandelaar blijft in de buurt om zo nodig in te kunnen grijpen en om
vragen van de patiënt te beantwoorden.
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Specialismen
Orthodontist (NVvO)

Tandarts-specialist die de groei en ontwikkeling van kaak en tanden begeleidt.

Kaakchirurg (NVMKA)

Tandarts-specialist op het gebied van kaakchirurgie, aangezichtschirurgie en mondziekten.

Ondersteuning
Office/praktijkmanager

Is verantwoordelijk voor de praktijk op het gebied van administratieve, facilitaire en secretariële taken en personeel en
organisatie. Daarnaast draagt de office/praktijkmanager zorg voor onder andere het nakomen van de richtlijnen en weten regelgeving.

Receptiemedewerker

Is het aanspreekpunt voor de patiënten. Houdt zich bezig met het ontvangst van de patiënten, het maken van afspraken
en de administratie.

11
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Dental Clinics: tandartsen, tandarts-specialisten,
mondhygiënisten, tandartsassistenten, (paro) preventieassistenten, sterilisatie-assistenten, officemanagers en
receptiemedewerkers. Zo voldoen we aan de wettelijke
eisen en richtlijnen en werken onze teams in een
veilige omgeving conform de laatste inzichten van het
vakgebied. Een voorbeeld hiervan is de online training
‘Infectiepreventie in mondzorgpraktijken’, waarmee
teamleden worden getraind in de huidige wet- en
regelgeving op het gebied van infectiepreventie.

3.2 ONTWIKKELING EN ONDERSTEUNING
We zijn continu bezig met de ontwikkeling en
ondersteuning van onze teams op de praktijken. Dit doen
we onder andere door opleiding en training, protocollen
op ons intranet en centrale ondersteuning door het
Service Center.

Opleiding en training
Samen met de tandarts-directeuren is afgesproken
veel aandacht te besteden aan kwaliteit en opleiding.
Bijscholing is daarbij van groot belang. Er wordt
hiervoor onder andere gebruik gemaakt van het
externe opleidingsinstituut DentClass. Er wordt bij- en
nascholing georganiseerd voor alle teamleden van

Vanuit de gedachte dat we kennis en kunde willen
delen hebben we in 2016 voor het eerst een jaarlijks
terugkerend Dental Clinics Congres georganiseerd voor
onze behandelaren.

Patiënt Dental Clinics Den Haag

‘De hygiëne, netheid
en diversiteit aan
mondverzorgende beroepen
onder één dak zijn echt top.’
12
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Ondersteuning door het Service Center

het openen en sluiten van de praktijk, werkwijze en melding
accidenteel bloedcontact, stralingshygiëne, richtlijnen voor
tandheelkundige behandelingen en de handelwijze bij een
calamiteit. Vanuit het Service Center worden de protocollen
op het intranet bijgewerkt, zodat alle praktijken direct de
nieuwste informatie tot hun beschikking hebben. Hierdoor
blijft er voor de behandelaren meer tijd over voor de zorg
aan de patiënten.

Op ons Service Center organiseren we alle activiteiten
die niet tot de kerninteresse en primaire taak van de
behandelaren behoren, zoals personeel, administratie,
financiën, marketing en het ontwikkelen van trainingen en
opleidingen. Zo kunnen onze mondzorgprofessionals zich
volledig richten op de zorg aan patiënten, de ontwikkeling
van het team en de samenwerking binnen het team.

Team Kwaliteit
Onderdeel van het team op het Service Center is het
team Kwaliteit. Het team Kwaliteit richt zich samen met
de tandarts-directeuren op de ontwikkeling van onze
kwaliteit en zorgt ervoor dat alle praktijken voldoen aan de
geldende wet- en regelgeving. Tevens ondersteunt het team
Kwaliteit de praktijken als het gaat om tandheelkundige
vragen en klachten. Een deel van het team is ambulant en
bezoekt regelmatig de praktijken om praktisch te helpen bij
de implementatie van praktijkrichtlijnen. Het andere deel
van het team heeft een beleidsvoorbereidende rol.

Protocollen en richtlijnen op intranet
We vertalen de richtlijnen van de beroepsgroep naar
praktische richtlijnen en protocollen om de praktijken
mee te ondersteunen. De meest actuele versies van deze
richtlijnen en protocollen staan op het Dental Clinics
intranet, waar we intern gebruiken van maken. Zo kunnen
alle teamleden eenvoudig en snel informatie opzoeken.
Voorbeelden van de onderwerpen die in de protocollen
worden behandeld zijn sterilisatie, omloop en veiligheid,

Patiënt Dental Clinics Bergschenhoek

‘De mensen zijn
allemaal vriendelijk,
de sfeer is prettig en ik
voel me op mijn gemak.’
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4. ONS KWALITEITSSYSTEEM
Om de praktijken te helpen bij de implementatie van
kwaliteit hebben we een kwaliteitssysteem ontwikkeld.
Het kwaliteitssysteem is ingericht in vier thema’s, die
zijn gebaseerd op de wet- en regelgeving en de daaruit
voortvloeiende standaarden, richtlijnen en protocollen.
Daarbij zijn er ter ondersteuning veel praktische
hulpmiddelen ontwikkeld, zoals checklists, traykasten
en protocolboeken. Het team Kwaliteit traint de teams
hierin en voorziet de praktijken hiermee van de juiste
hulpmiddelen. Dit kwaliteitssysteem helpt ons om de
veiligheid en hygiëne in de praktijken te bewaken en waar
mogelijk te verbeteren.

KERNRICHTLIJNEN EN -PROTOCOLLEN

ORGANISATIE

Organisatie
Om conform onze kwaliteitsdoelstellingen te
kunnen werken, stellen we veel eisen aan de
organisatie. Organisatie is een breed thema en
gaat van de klachtenafhandeling tot interne
inspecties. De organisatie moet zo zijn ingericht dat we
optimale kwaliteit aan onze patiënten kunnen leveren,
INFECTIEPREVENTIE
maar ook aan ons team.

KERNRICHTLIJNEN EN -PROTOCOLLEN

Infectiepreventie
Onze patiënten en teamleden moeten erop
kunnen vertrouwen dat er in de praktijken
veilig en hygiënisch wordt gewerkt. Wij hebben
continu aandacht voor veilig en hygiënisch
werken, conform de laatste inzichten en richtlijnen op het
RADIOLOGIE
gebied van infectiepreventie.

4.1 VIER THEMA’S
Ons kwaliteitssysteem is onderverdeeld in vier thema’s:
tandheelkundige zorg, organisatie, infectiepreventie
en radiologie. Deze thema’s omvatten alle processen
binnen de tandheelkundige praktijk. Ieder thema
betreft werkwijzen waarmee we veilige zorg en kwaliteit
implementeren, in overeenstemming met de voor dat
ZORG
thema
geldende wet- en regelgeving en richtlijnen.

externe audits, klachten, meldingen van incidenten en
beoordelingsgesprekken. Op basis van de resultaten
kijken we waar er verbeterpunten zijn, zodat we blijvend
onze kwaliteit kunnen versterken en onze patiënten de
beste zorg kunnen verlenen.

en veiligheid praktisch en effectief in de praktijk
geoptimaliseerd en worden teamleden actief betrokken
bij alle praktijkprocessen. We verzamelen en registreren
gegevens om de kwaliteit van onze zorg te toetsen, onder
andere via patiënttevredenheidsonderzoeken, metingen
van kwaliteitsindicatoren, uitkomsten van interne en

KERNRICHTLIJNEN EN -PROTOCOLLEN

Radiologie
Wij werken met moderne röntgenapparatuur,
passend bij de specialismen die in een praktijk
van toepassing zijn. Kwaliteit van het thema
radiologie betekent tandheelkundige zorg op
een hoog niveau en een goed gecontroleerd proces op
de aspecten veiligheid en stralingshygiëne voor patiënten
en teams.

KERNRICHTLIJNEN EN -PROTOCOLLEN

Tandheelkundige zorg
Het thema tandheelkundige zorg omvat alle
richtlijnen en protocollen die de kwaliteit
van tandheelkundige zorg borgen. Onze
patiënten krijgen transparante zorg en goede
communicatie over behandelplannen en het beoogde
eindresultaat. De tandartsen kunnen horizontaal verwijzen
naar specialisten binnen de teams, zodat de patiënt de
beste behandelaar voor de benodigde zorg krijgt.

Kwaliteitscyclus
Kwaliteit is meetbaar. Ieder thema uit ons kwaliteitssysteem
wordt continu door ons tegen het licht gehouden,
bijgestuurd, geoptimaliseerd en opnieuw gemeten.
Met de kwaliteitscyclus worden de inventarisatie,
implementatie, borging en verbetering van kwaliteit
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ZORG

4.2 TANDHEELKUNDIGE ZORG

Een op maat gemaakte behandeling
dankzij Periodiek Mondonderzoek

Het thema tandheelkundige zorg omvat alle
richtlijnen die de kwaliteit van tandheelkundige
zorg borgen. Als het gaat om tandheelkundige
zorg staan de patiënten centraal. Voor ons
thema tandheelkundige zorg volgen we niet alleen de
richtlijnen, we streven er ook naar om onze patiënten
betere zorg te verlenen. Dit doen we door regelmatige
controle, preventie en tijdige aanpak van eventuele
problemen. Maar ook door samen met onze tandartsen
de richtlijnen te vertalen naar praktijkrichtlijnen. Dit zijn
eenvoudige, heldere procedures waarop de teams worden
getraind en de praktijken van de juiste hulpmiddelen
worden voorzien. We blijven alert op mogelijkheden
om de kwaliteit en veiligheid van onze zorg verder te
versterken. Samen ontwikkelen we onze kwaliteit en
leggen de lat hierbij steeds hoger. Dit kan mede doordat
wij samenwerken en de kennis en kunde van al onze
teamleden bundelen.

Voor de periodieke controle werken wij conform de
praktijkrichtlijn Periodiek Mondonderzoek van het
UMC St. Radboud Nijmegen. Deze richtlijn hebben wij
vertaald naar 10 stappen, waarmee de tandarts tijdens
de periodieke controle de totale mondgezondheid van
de patiënt onderzoekt. Hierbij wordt onder andere
gekeken naar het gebit, het tandvlees, de mondhygiëne
en eventuele veranderingen met betrekking tot de
gezondheid van de patiënt. Met behulp van de DPSImeting (Dutch Periodontal Screening Index) wordt de
gezondheid van het tandvlees onderzocht. Hoe gezond
is het tandvlees, sluiten de vullingen goed aan en zijn er
ruimten onder de tandvleesrand (pockets)? Hoe groot
is het risico op mondziekten, zoals tandbederf (cariës)
en tandvleesaandoeningen (parodontitis)? Hieruit volgt
een diagnose en prognose en wordt er een risicoprofiel
vastgesteld. Iedere mond en ieder gebit is anders. Dit
vraagt om een op maat gemaakte aanpak. Daarom

Dit protocol is gebaseerd op het protocol Parodontale
Diagnostiek en Behandeling van de NVvP.

maakt de tandarts op basis van de persoonlijke
mondgezondheid en de behoeften van de patiënt een
behandelplan voor de korte en lange termijn. Ook
wordt de bezoekfrequentie besproken. Hierdoor kunnen
we samen de mond van de patiënt schoon en gezond
houden en eventuele problemen in een vroeg stadium
ontdekken en soms voorkomen.

Richtlijnen specialismen en differentiaties
Patiënten kunnen bij Dental Clinics terecht voor
complete mondzorg. Naast algemene tandheelkunde
is er ook plek voor verschillende specialismen
en differentiaties, waaronder endodontologie
(wortelkanaalbehandelingen), implantologie,
orthodontie (beugelbehandelingen), protheses en
restauraties. Om onze teamleden op dit gebied te
ondersteunen, hebben we verschillende protocollen
waarmee de behandelaren volgens de laatste richtlijnen
kunnen werken. Zo kunnen de behandelaren onze
patiënten de best mogelijk zorg verlenen.

Een score voor het tandvlees
Tijdens het Periodiek Mondonderzoek (PMO) brengen we
de zes gebieden van het gebit in kaart (de linker kiezen,
de tanden en de rechter kiezen, aan zowel de onderkant
als aan de bovenkant). Dit doen wij volgens de ‘Dutch
Periodontal Score Index’, ofwel DPSI. Het tandvlees krijgt
een score tussen 0 en 4. Op basis van deze score valt de
patiënt in behandelcategorie A, B of C. Dit wordt in het
patiëntendossier genoteerd. Voor tandvleesproblemen
die de mondgezondheid bedreigen, maken we een
behandelplan conform het door de Nederlandse
Vereniging voor Parodontologie (NVvP) vastgestelde
protocol. Door screening tijdens het PMO kunnen we in
een vroeg stadium een diagnose stellen en indien nodig
tijdig starten met een aanvullende behandeling.

Medische anamnese
Tijdens de eerste afspraak met een nieuwe patiënt
bespreken wij de medische geschiedenis en leggen
deze vast in het patiëntendossier. Dit doen wij om de
gezondheidstoestand van de patiënt in te schatten. Het
is belangrijk dat de behandelaar weet hoe de algemene
gezondheid van de patiënt is. Als wij niet weten welke
ziekten of allergieën de patiënt heeft of welke medicijnen
de patiënt gebruikt, kunnen er in sommige gevallen
complicaties optreden. Dit willen wij voorkomen.
Daarom vragen wij patiënten voor het eerste bezoek een
medische anamnese in te vullen en mee te nemen naar
de behandelaar. Middels deze gezondheidsvragenlijst
krijgen wij een goed beeld van de algemene gezondheid
van de patiënt. Zo weten we precies waarmee we bij
tandheelkundige behandelingen rekening moeten
houden wat betreft de gezondheid van de patiënt.

Preventie en paro
Een gezond gebit heeft alles te maken met gezond
tandvlees. Onbehandelde tandvleesproblemen kunnen
onder andere tot problemen in de mond leiden, zoals
tandverlies. Maar het vergroot ook de kans op andere
gezondheidsklachten, zoals reuma, diabetes en harten vaatziekten. Ons doel is om problemen in de mond
zo vroeg mogelijk te diagnosticeren en behandelen.
Daarom werken we volgens een vast paroprotocol.
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(bijna) incident melden aan team Kwaliteit. Hierbij staat
niet de vergissing/fout centraal, maar de wijze waarop
is gehandeld en de condities waaronder is gewerkt. Op
deze manier leren we van en met elkaar en kunnen we
herhaling voorkomen.

4.3 ORGANISATIE
Kwaliteit stelt ook eisen aan de organisatie.
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
(Wkkgz) verplicht zorgaanbieders om goede
zorg te verlenen: zorg die veilig, doeltreffend
en patiëntgericht is en op de behoefte van de patiënt is
afgestemd. De organisatie van goede zorg moet zo zijn
ingericht dat aan deze eisen kan worden voldaan. Dit
gaat van praktijkmanagement en klachtenafhandeling tot
interne inspecties.

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
De tandarts en andere behandelaren hebben een specifieke
rol bij het signaleren van kindermishandeling en huiselijk
geweld. Het herkennen hiervan is lastig en kan gevolgen
hebben voor de patiëntrelatie. Toch is het belangrijk om
er adequaat naar te handelen, omdat we vanuit onze
zorgplicht als hulpverlener de betrokkene willen helpen.
Daarom zijn onze teamleden goed op de hoogte van de
stappen die kunnen worden genomen bij vermoedens van
kindermishandeling en huiselijk geweld.

Tijdig ontdekken van knelpunten dankzij de
Checklist Verantwoorde Zorg
5 à 6 keer per jaar bezoekt het team Kwaliteit de
praktijken, waarbij zij twee keer per jaar een officiële audit
verrichten. Dit wordt gedaan aan de hand van de Checklist
Verantwoorde Zorg, die op de vier kwaliteitsthema’s
is gebaseerd. Hierdoor kunnen we knelpunten tijdig
signaleren en oplossen.

Verkleinen van risico’s middels RI&E actualisatie
De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is een door de
branche ontwikkeld instrument, waarmee alle mogelijke
veiligheidsrisico’s van een praktijk worden geïnventariseerd.
Uit deze inventarisatie volgt een plan van aanpak. Jaarlijks
wordt geëvalueerd of de actiepunten uit dit plan van
aanpak zijn opgevolgd en of er andere mogelijke risico’s
zijn ontstaan.

Logboek Kwaliteit
We werken met het Logboek Kwaliteit. Dit logboek
vormt een centraal archief waarmee het team Kwaliteit
structuur houdt. Hierin worden onder andere de wekelijkse
aftekenlijsten, een overzicht van de vaccinatiestatus, de
waterkwaliteit en een overzicht van de taakdelegatie
opgeslagen. Het Logboek Kwaliteit geeft een visiteur bij een
bezoek van IGZ, Inspectie SZW of Watermaatschappij een
compleet overzicht van de organisatie van verantwoorde
zorg in de praktijk.

Patiënt Dental Clinics Zeewolde

‘Erg vriendelijk en vrolijk
en nemen de tijd voor je.
Zeer vakkundig!’

Intervisie, visitatie en interne inspecties
Om van elkaar te kunnen leren en samen onze kwaliteit
nog beter te kunnen maken, doen we aan intervisie en
visitatie. Bij intervisie komen verschillende teamleden
samen voor een professionele uitwisseling van informatie.
Bij visitatie nemen teamleden een kijkje bij elkaar in de
praktijk. Op basis van de resultaten worden conclusies
getrokken, die we vervolgens gebruiken voor het versterken
van onze kwaliteit.

Veilig incidenten melden
Conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
(Wkkgz) kunnen teamleden via een online formulier een
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Communicatie
Op onze website kunnen patiënten eenvoudig en snel
informatie over onze praktijken, teams, behandelingen,
tarieven en alle aspecten van mondhygiëne vinden.
Mededelingen vanuit de praktijk worden duidelijk
zichtbaar in de wachtkamer getoond, evenals onze
standaardtarievenlijst. Daarbij hangt er in de wachtkamer
een rek met eigen informatie en folders die patiënten
informeren over mondhygiëne, verdoving en de
verschillende behandelingen.
Nieuwe patiënten ontvangen een welkomstbrief met
informatie over de behandelwijze, invulling van de eerste
afspraak en andere praktische informatie. Ook wordt per
patiënt een medische anamnese en de folder ‘verdoven’
meegegeven. Enkele keren per jaar sturen we de patiënten
per e-mail een nieuwsbrief met tips voor een betere
mondhygiëne en andere informatie op het gebied van
mondgezondheid. Indien een patiënt wenst de nieuwsbrief
niet meer te ontvangen, kan hij zich eenvoudig afmelden
via de link onderaan in de nieuwsbrief. De nieuwsbrief
wordt ook onder ‘nieuws’ op de website gezet.
We hebben ook een Facebookpagina, waarop we
regelmatig nieuwsberichten, weetjes en tips plaatsen
(facebook.com/DentalClinicsNL).

Patiënttevredenheid
De tevredenheid van onze patiënten is de belangrijkste
graadmeter voor de kwaliteit van onze organisatie. We
hechten veel waarde aan signalen en de mening van
patiënten. Daarom vragen we patiënten ook via de website
om hun mening (zie: dentalclinics.nl/patienten/tevreden).
Dit helpt ons om de geboden kwaliteit en service te blijven
versterken. Daarbij laten we jaarlijks de patiënttevredenheid

meten door het onafhankelijke onderzoeksbureau
Roozeboom Consulting.

Laagdrempelige klachtenprocedure
Onze patiënten verdienen de best mogelijke
tandheelkundige zorg. Daarom hechten we naast kwaliteit
en service veel waarde aan persoonlijke betrokkenheid
en een uitgebreide informatievoorziening. Toch kan het
gebeuren dat een patiënt ergens ontevreden over is. Wij
vragen patiënten dit met ons te bespreken en er niet mee te
blijven lopen.
We hebben een laagdrempelige klachtenprocedure en
zetten ons actief in om alle klachten in goed overleg en naar
tevredenheid op te lossen. Ons streven is dat de patiënt
de klacht eerst met de betreffende behandelaar bespreekt.
Ook kan de patiënt de klacht bij de praktijk indienen via het
klachtenformulier op dentalclinics.nl/klacht.
Wanneer het niet lukt om een klacht samen met de praktijk
op te lossen, kunnen patiënten zich conform de Wet
kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) kosteloos
tot onze onafhankelijke klachtenfunctionaris wenden.
De klachtenfunctionaris geeft binnen vijf werkdagen
antwoord en kan op onpartijdige wijze informatie geven,
bemiddelen, een gesprek met de betrokken behandelaar
regelen en helpen om een goede oplossing te vinden. De
klachtenfunctionaris zal alleen in actie komen als de patiënt
dit wenst.

Patiënt Dental Clinics Colmschate

‘Vroeger was ik bang
voor het bezoeken van de
tandarts. Dat is door de
prettige omgang praktisch
helemaal verdwenen.‘

Signalering van incidenten
Samen met de teams bespreken we incidenten en zoeken
we actief naar verbeteringen. Waar mogelijk passen we
protocollen of werkwijzen aan. Zo minimaliseren we de
kans op herhaling.
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schoon materiaal. Daarbij gebruiken we naar en in de
sterilisatieruimte een specifieke route, waardoor schone
tandartsinstrumenten niet in contact kunnen komen met
gebruikte. Op deze manier verkleinen we de kans op
kruisbesmetting en kunnen onze patiënten er zeker van zijn
dat de tandartsinstrumenten die bij hen worden gebruikt
schoon zijn.

worden voorzien van gedesinfecteerd instrumentarium.
Ieder instrument dat in de mond van de patiënt komt heeft
een zorgvuldig desinfectieproces ondergaan. Middels
een vaste routing wordt vuil instrumentarium via speciaal
daarvoor bestemde kasten opgehaald en wordt de
kamervoorraad aangevuld, zonder dat de tandartsassistent
de kamer hiervoor hoeft te verlaten. Hiermee wordt de
behandelaar ontlast en kan hij zich concentreren op de
tandheelkundige zorg. De tandartsassistent kan zich dankzij
deze werkmethode richten op het desinfecteren van de
behandelkamer en de materialen en heeft volle tijd en
aandacht voor de patiënt.

4.4 INFECTIEPREVENTIE
Patiënten en teamleden moeten erop kunnen
vertrouwen dat er veilig en hygiënisch wordt
gewerkt. Hier komt veel meer bij kijken dan
men denkt, zoals de inrichting van de kasten en
werkkleding. Daarom besteden we samen veel tijd om alles
aan de richtlijn ‘Infectiepreventie in mondzorgpraktijken’ van
de KNMT te laten voldoen.
In de praktijken hanteren we een gestandaardiseerde
inrichting en routing. Zo wordt het werken aan kwaliteit
veiliger, transparanter en eenvoudiger. Er wordt bijvoorbeeld
gewerkt met een standaard inrichting en standaard trays,
die het werk makkelijker maken. Maar ook borensets
en voldoende hoekstukkensets zijn standaard en altijd
beschikbaar, zodat we per patiënt gedesinfecteerde sets
kunnen aanbieden. Centraal worden de praktijken geholpen
met de implementatie hiervan.

Onderhoud apparatuur
Voor het onderhoud van het apparatuur werken we altijd
samen met goed georganiseerde fabrikanten en leveranciers.
Vanuit het Service Center maken we afspraken met de
leverancier/fabrikant van de apparatuur voor de praktijken.
Per apparaat is een onderhoudscontract afgesloten, zodat het
onderhoud altijd op tijd plaatsvindt en door de juiste partij
wordt gedaan.

Scheiding tussen vuil en schoon
In de praktijken hanteren we een duidelijke scheiding
tussen vuil en schoon. Zo hebben we in de behandelkamers
gescheiden traykasten, waarvan één voor vuil en één voor

Infectiepreventie in mondzorgpraktijken
Wij trainen alle teamleden door middel van een
online training op de richtlijn Infectiepreventie in
mondzorgpraktijken. Ook nieuwe teamleden worden direct
getraind. Ons team Kwaliteit stelt op basis van de richtlijn
heldere protocollen voor de praktijken op, bijvoorbeeld over
legionellapreventie, afvalverwerking en reiniging, desinfectie
en sterilisatie van tandartsinstrumenten. Zo kunnen onze
teamleden veilig werken en zijn onze patiënten verzekerd van
veilige zorg.

Sterilisatie en omloop
In iedere praktijk hebben we een sterilisatieruimte ingericht.
Praktijken met meer dan 4 kamers hebben een sterilisatieassistent. Deze zorgt ervoor dat alle behandelkamers
24
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deskundigheidsniveau bezit. Deze verklaring wordt
toegevoegd aan het KEW-dossier. Het bijhouden van kennis
over de tandheelkundige radiologie door middel van
scholing is verplicht en wordt gecontroleerd.

4.5 RADIOLOGIE
Kwaliteit van het thema radiologie betekent
tandheelkundige zorg op hoog niveau en een
goed gecontroleerd proces op de aspecten
veiligheid en stralingshygiëne voor teams en
patiënten. We volgen hierin onder andere de richtlijn
Tandheelkundige Radiologie van de KNMT, de European
guidelines on radiation protection in dental radiology,
het Besluit Stralingsbescherming en de Kernenergiewet.
Röntgenopnamen worden alleen gemaakt op grond van
een individuele indicatie en met instemming van de patiënt.

Al onze assistenten en mondhygiënisten zijn opgeleid
tot het maken van röntgenopnamen in opdracht van de
tandarts. In het patiëntendossier wordt genoteerd wie de
röntgenfoto’s heeft gemaakt.

KEW-dossier
Volgens het Besluit Stralingsbescherming dient alle
informatie omtrent het veilig werken (apparatuur, straling,
e.d.) te worden vastgelegd in een dossier dat kan worden
getoetst door een toezichthouder met stralingsbevoegdheid
3. Binnen onze praktijken is dit geborgd.

In de praktijk wordt veilig gewerkt met moderne
röntgenapparatuur. Patiënten worden voorafgaand altijd
geïnformeerd over de reden van het maken van de
röntgenfoto’s. De herhalingsfrequentie van röntgenopnamen
en de keuze van de meest geschikte opnametechniek worden
bepaald aan de hand van de diagnostische vraagstelling.

3D-röntgenfoto’s met de CBCT-scanner
Een aantal praktijken heeft de beschikking over een
CBCT-scanner (Cone Beam Computed Tomography).
Hiermee is het mogelijk om een 3D-röntgenfoto te maken.
Een dergelijke foto geeft meer inzicht voor sommige
behandelingen. We werken samen in het gebruik van
deze röntgenapparatuur en hebben hiervoor opleidingen
ingericht en protocollen gemaakt waarin de werkwijze en
indicaties zijn vastgelegd, conform de CBCT richtlijnen.

Veilig en opgeleid
Iedere tandarts dient door scholing aantoonbaar aan
de Eindtermen Stralingshygiëne voor Tandartsen en
Orthodontisten te voldoen om röntgenfoto’s te mogen
maken. Als bewijs hiervoor dient de tandarts een
verklaring te hebben waaruit blijkt dat hij het vereiste
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‘Ik vind het fijn dat ik
werd betrokken bij de foto’s
die werden gemaakt. De
tandarts liet ze zien en
vertelde wat hij ging doen.’
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5. OOK HANDIG OM TE WETEN
behandeling in rekening te brengen. De zorgverzekeraar
vergoedt deze kosten niet.

5.1 PRAKTISCHE INFORMATIE

Acute zorg bij pijnklachten

De beste kwaliteit voor vaste tarieven

Bij pijnklachten kunnen patiënten tijdens openingstijden
direct naar de praktijk bellen. Mogelijk kunnen ze dezelfde
dag nog worden geholpen. De spoedgevallendienst
regelt de achterwachtdienst die de tandartsen buiten
praktijkopeningstijden draaien.

Jaarlijkse stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de
tarieven in de mondzorg vast. Deze tarieven gelden voor
alle tandheelkundige behandelingen die in Nederland
worden uitgevoerd en worden dus ook door onze
praktijken gehanteerd. Hierbij is onze doelstelling om
continu in onze kwaliteit en teams te blijven investeren.
Dit doen wij onder andere door het gebruik van goede
materialen en moderne apparatuur en door opleiding en
bijscholing voor onze teams. Onze patiënten krijgen dus
de hoogst mogelijke kwaliteit, zonder dat ze meer betalen
dan nodig is.

Bereikbaarheid en waarneming
Actuele informatie over de adressen en bereikbaarheid
van de praktijken is altijd beschikbaar via onze website
(www.dentalclinics.nl). Patiënten die telefonisch contact
opnemen, worden zo snel mogelijk te woord gestaan. Wie
buiten de openingstijden naar de praktijk belt, krijgt via
het antwoordapparaat heldere en bondige informatie over
de bereikbaarheid en de spoedgevallendienst.

Controleerbare declaraties dankzij tariefcodes
Wij declareren behandelingen met behulp van codes. Elke
prestatie heeft een eigen categorie en code. Die code bestaat
uit een letter en twee cijfers. Zo staat C11 voor periodieke
controle, M03 voor gebitsreiniging per 5 minuten en X10
voor een kleine röntgenfoto. Als er bij de code een asterisk
(sterretje) staat, betekent dit dat het tarief exclusief materiaalen/of techniekkosten is. Deze systematiek maakt de factuur
makkelijk te begrijpen en te controleren. De tarieven worden
vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zijn
te vinden op: www.nza.nl.

Calamiteiten
In elke praktijk zijn voldoende BHV’ers aanwezig die zijn
opgeleid om bij calamiteiten de veiligheid van patiënten
en teamleden tijdig en op de juiste wijze te garanderen.
Vanzelfsprekend is er EHBO-materiaal aanwezig, inclusief
een AED en een daarvoor opgeleid team.

Tijdig afzeggen van afspraken
We verzoeken patiënten om afspraken alleen bij uiterste
noodzaak af te zeggen. Indien het een patiënt toch niet
lukt om een afspraak na te komen, vragen wij om dit zo
snel mogelijk telefonisch aan de praktijk door te geven.
De tijd die voor de patiënt gereserveerd staat kan dan
worden gebruikt om iemand anders te helpen. Wanneer
een patiënt de afspraak niet nakomt of niet minimaal 24
uur voor aanvang telefonisch afzegt, zijn we genoodzaakt
de kosten van de gereserveerde tijd en/of de afgesproken

Begrotingen vanaf 150 euro
Volgens de NZa-richtlijn krijgt een patiënt een begroting
mee voor een behandeling die naar verwachting meer
dan 250,- euro gaat kosten. Wij hebben besloten
dat patiënten al een begroting meekrijgen bij een
behandeling vanaf 150,- euro, zodat de patiënt niet tegen
onverwachts hoge kosten aanloopt.
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Garantieregeling
De garantieperioden zijn afhankelijk van het soort
behandeling. De tandarts bepaalt tijdens de periodieke
controle de bezoekfrequentie en bespreekt deze met de
patiënt. Om in aanmerking te komen voor de garantie
dient het gebit te worden gecontroleerd bij de Dental
Clinics praktijk, conform de besproken bezoekfrequentie.
Verder dient het gebit normaal te zijn onderhouden en
mogen er geen wijzigingen door derden in het behandelde
deel zijn aangebracht. Als blijkt dat een klacht gegrond is,
voeren we kosteloos een nieuwe behandeling uit. Als dit
niet (meer) mogelijk is, worden de oorspronkelijke kosten
bijgeschreven op het nieuwe behandelplan.*
Behandeling:

Garantieperiode:

Kroon en brugwerk*

Vijf jaar

Implantaat*

Vijf jaar (voor niet-rokers)

Vullingen

Een jaar

Prothese

Een jaar

Splint**

Een jaar

nota’s gelden de betalingsvoorwaarden van Famed
(zie www.famed.nl). Famed is wettelijk gerechtigd om
de benodigde maatregelen te nemen om openstaande
bedragen te incasseren.

Patiëntendossier
Voor een goede tandheelkundige behandeling is het
noodzakelijk dat wij de persoonlijke gegevens van de
patiënt vastleggen in een dossier. Dit patiëntendossier
bevat de basisgegevens (zoals persoonsgegevens en
BSN), de anamnese, de tandheelkundige historie, een
status praesens en röntgenfoto’s. Daarnaast bevat het
dossier de verslaggeving van ieder patiëntencontact,
waaronder de klacht of hulpaanvraag, het onderzoek, de
diagnose en de indicatiestelling, adviezen, gedelegeerde
handelingen, verrichtingen of verwijzingen, plus
eventuele afgezegde en niet-nagekomen afspraken.
Verder bevat het dossier het behandelplan met andere
documentatie die de patiënt betreft, zoals bijvoorbeeld
informed consent formulieren, verwijsbrieven en
uitgeschreven recepten.

* Bij kronen en implantaten geldt een aflopende garantiewaarde van 20% per jaar.
**Op fabricagefouten, geen garantie op normale slijtage door gebruik.

Digitale facturatie via Famed
Omdat we zo veel mogelijk tijd aan onze patiënten willen
besteden, hebben we het versturen en innen van nota’s
overdragen aan Famed B.V. Famed maakt de nota op
basis van door ons verstrekte gegevens en specificaties
en dient deze rechtstreeks in bij de zorgverzekeraar.
Patiënten die een aanvullende tandartsverzekering
hebben, ontvangen van Famed alleen een eventuele
restfactuur voor het bedrag dat niet wordt vergoed door
de verzekeraar. De factuur wordt digitaal verstuurd
en kan eenvoudig via IDEAL worden betaald. Voor de

Inzake de patiëntendossiers werken we conform de Wet
Bescherming Persoonsgegeven (WBP), de Wet op de
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO),
het verbod op schending van het beroepsgeheim, de
Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
en de Praktijkrichtlijn Patiëntendossier van de KNMT.
Aangevuld met de Dental Clinics richtlijn PMO (Periodiek
Mondonderzoek), die is gebaseerd op de richtlijn
Periodiek Mondonderzoek, UMC st. Radboud 2007.

Vertrouwelijke omgang met patiëntengegevens
Onze teamleden hebben zich verplicht om vertrouwelijk
om te gaan met patiëntengegevens. Het patiëntendossier is
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veilig opgeslagen in Exquise, een automatiseringssysteem
voor de tandheelkundige praktijk, zodat de gegevens niet
verloren raken en niet in onbevoegde handen komen.
De gegevens mogen voor diagnostiek, behandeling en
nazorg worden gebruikt. Omdat de patiënt instemt met
een behandeling door ons team, krijgt bij horizontale
verwijzing de betreffende behandelaar toegang tot het
volledige dossier. Daarnaast kunnen de gegevens worden
gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs,
statistiek, kwaliteitsverbeteringen en ondersteuning van de
bedrijfsvoering. Als de gegevens herleidbaar zijn naar de
patiënt, zullen wij eerst toestemming aan de patiënt vragen

en kan de patiënt bezwaar maken tegen het gebruik van
de gegevens.

Overdracht patiëntendossier
Als een patiënt overstapt naar een andere Dental Clinics
praktijk, wordt het dossier na akkoord van de patiënt
digitaal naar de betreffende praktijk overgezet. Wanneer
een patiënt de behandelrelatie met Dental Clinics
beëindigt, dragen we het patiëntendossier na toestemming
van de patiënt over aan de nieuwe tandarts (inclusief de
bewaarplicht van 15 jaar), of aan de patiënt zelf indien de
nieuwe tandarts nog niet bekend is.

Patiënt Dental Clinics Hasselt

‘Ik merk dat het
dossier goed wordt
gelezen; mijn
tandarts stelt oprecht
geïnteresseerde vragen
als ik binnenkom.‘
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5.2 MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID
We voelen ons maatschappelijke verantwoordelijkheid en
streven naar een gezonde balans tussen verantwoorde
en duurzame bedrijfsvoering. Dit doen wij onder andere
door het terugdringen van ons energieverbruik en het
verbeteren van het afvalbeheer.

Dental Clinics in Vietnam
Sinds 2008 brengen wij jaarlijks een bezoek aan Vietnam.
Onze tandartsen saneren en onderhouden dan geheel
vrijwillig en in hun eigen tijd de gebitten van ruim 150
kinderen. Dit zijn weeskinderen en verstoten kinderen die
een thuis hebben gevonden in de K.I.D.S. opvanghuizen in
Ho Chi Minh City: het Sunflower House, het Lotus House,
het Sunlight House en het Lemongrass House. Hier is hun
straatleven verruild voor een normaal kinderleven met
liefdevolle zorg en gezonde voeding. Ze gaan naar school,
sporten, spelen en kunnen onbezorgd lachen. Ook is er
een SPI House, waar meisjes na hun middelbare school
begeleid wonen en studeren. We behandelen alle kinderen
conform de Nederlandse protocollen en kwaliteitsnormen.

Patiënt Dental Clinics Ridderkerk
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‘Bijzonder plezierige
tandarts! Neemt de
tijd, legt duidelijk uit
en luistert goed naar
wat ik wil.‘
Dental Clinics Kwaliteitsverslag

6. SAMEN LEGGEN WE DE LAT HOGER
radiologie. Hierdoor kunnen zij zich concentreren op de
zorg voor de patiënten. Middels ons kwaliteitssysteem
ontwikkelen we handige richtlijnen en protocollen
voor de praktijk, waardoor we altijd voldoen aan
de geldende wet- en regelgeving en de richtlijnen
van de beroepsgroep. Hierdoor zijn onze patiënten
gegarandeerd van de allerbeste tandheelkundige zorg,
in een veilige en hygiënische omgeving.

In dit kwaliteitsverslag heeft u kunnen lezen hoe wij
iedere dag de lat steeds hoger leggen. We werken
dagelijks aan onze kwaliteit, waarbij de teams het
belangrijkst zijn. Dankzij samenwerking met onze
teamleden kunnen we kennis en kunde bundelen en
onze kwaliteit blijvend verbeteren. De teams worden
centraal volledig ondersteund op de gebieden van
tandheelkundige zorg, organisatie, infectiepreventie en

Patiënt Dental Clinics Hoorn

‘Dankzij de
klantvriendelijkheid
en de benadering van
het personeel voel ik me
welkom.‘
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