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Kwaliteit en Certificering 
 
Bij Tandartsenpraktijk van Gorp  staat kwaliteit hoog in het vaandel. Daarom is gekozen om te 
certificeren conform de ISO 9001:2015 norm.  
Tandartsenpraktijk van Gorp rekent de bedrijfsprocessen ‘onderzoek en ontwikkeling’ niet tot de 
bedrijfsactiviteiten, om deze reden is de norm 8.3 ‘Ontwerp en ontwikkeling van producten en 
diensten’ niet van toepassing. Het bedrijfsonderdeel Ontwerp en ontwikkeling is om deze reden 
uitgesloten van certificering.  
 
Om te voldoen aan de norm werkt Tandartsenpraktijk van Gorp conform een 
kwaliteitsmanagementsysteem.  
Een kwaliteitsmanagementsysteem (kms) vormt als het ware een ‘schil’ om de organisatie om zo 
succesvol zorgverlening te kunnen bieden. In onderstaand figuur is dit gevisualiseerd.  
 
 

 
 
 
Om te werken volgens dit principe is het ‘gedocumenteerd kwaliteitsmanagementsysteem’, ook wel 
praktijkwerkboek genoemd, de leidraad. Hierin is de ISO norm vertaald naar de manier van werken 
binnen Tandartsenpraktijk van Gorp.  
 
Het uiteindelijk kunnen leveren van tandheelkundige zorg op een steeds hoger niveau gebeurt aan 
de hand van de verbetercyclus, ook wel ‘Demingcirkel’ genoemd. Door middel van de fases Plan, Do, 
Check en Act (PDCA) leert de praktijk van eigen resultaten en hoe werkzaamheden beter en 
gecontroleerd kunnen verlopen en hoe klantentevredenheid verbeterd kan worden. Deze cyclus 
wordt op alle niveaus van de praktijk doorlopen.  
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Binnen Tandartsenpraktijk van Gorp is een team geformeerd dat zich bezighoudt met het borgen van 
de verbetercyclus en het team is als volgt samengesteld: 

 Hoofd kwaliteitsteam: Mw. Hanna Shafiei, preventieassistente. Zij is beheerder van het 
praktijkwerkboek, coördineert de kwaliteitsevaluaties en is aanwezig bij de 
directiebeoordeling. 

 Hoofd kwaliteitsteam: Mw. Mandy Huijsmans-Luijten, preventieassistente. Zij heeft dezelfde 
taken als Hanna. Zij kunnen elkaar dus vervangen en hier is bewust voor gekozen, vanwege 
het feit dat als één van beide de taak niet (meer) op zich kan nemen het andere hoofd 
zonder problemen de taken over kan nemen. Dit is geheel in de lijn van de ISO norm 9001 
waarin het managen van risico’s een groot onderdeel is.  

 Lid kwaliteitsteam: Drs. R.C.M. van Gorp, praktijkhouder en tandarts. Hij is nauw betrokken 
bij alle aspecten van het functioneren van het kwaliteitsmanagementteam en ondermeer 
eindverantwoordelijk voor het uitzetten van het praktijkbeleid en jaarplannen en het 
managen van de praktijk.  

 
Er is gekozen om voor het documentmanagement het softwareprogramma Qarebase, 
https://www.qarebase.nl/  in te zetten.  
 
 
Petra van der Zwan – Invert Innovatie Management, extern adviseur 
Kwaliteitsteam Tandartsenpraktijk van Gorp   
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