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Inleiding 

Tilburg, Juni 2012 

 

Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag van Tandartsenpraktijk R.C.M.van Gorp. Binnen onze praktijk 

wordt hard gewerkt aan het leveren van kwalitatief hoogwaardige tandheelkundige zorg. Met dit 

kwaliteitsjaarverslag maken we deze inspanningen voor alle belanghebbenden inzichtelijk. 

In het hoofdstuk ‘Missie en visie’ geven we inzicht in wat wij als praktijk willen betekenen voor onze 

patiënten. De visie geeft aan hoe we dit willen bereiken aan de hand van de kwaliteit van onze praktijk 

en de zorgverleners die er werkzaam zijn. Vervolgens vertalen we dit door naar concrete 

doelstellingen. We geven een beschrijving van onze doelgroep en onze producten. Gevolgd door een 

beschrijving van ons kwaliteitsbeleid. Een beschrijving van de samenstelling van ons team maakt hier 

vanzelfsprekend onderdeel van uit. Op basis van de borging van ons beleid geven we een evaluatie 

van de afgelopen periode. Uitkomsten van deze evaluatie vertalen we vervolgens in concrete 

doelstellingen voor het komende jaar. 

Wij wensen u veel leesplezier. 

drs.R.C.M.van Gorp,  , tandarts//praktijkvoerder 

   , directie Fram bv/h.o.tandartsenpraktijk R.C.M.van Gorp 

  



 

 

 

  

1. Missie en visie  

Missie van de praktijk: 

-Het gebit is een essentieel onderdeel van de lichamelijke gezondheid van de Tilburgse bevolking. 

-Een gebit moet het leven van een patiënt verrijken, gebitscomfort is een essentieel onderdeel van 

iemand zijn levensgeluk. 

-Wij leveren tandheelkundige diensten die er op gericht zijn om efficiënt en tegen een redelijke 

kostprijs een goed functionerende dentitie te behouden. Wij streven er vooral naar om natuurlijke 

elementen te behouden. 

-Implantologie is voor ons pas in een laat stadium onderdeel van onze behandelplanning. 

-Wij willen tandheelkundige zorg leveren in het centrum van de stad aan de Tilburgse bevolking en die 

patiënten die van buiten de stad het waardevol vinden om onze praktijk te frequenteren. 

-Samen is een kernwoord voor onze praktijk. Zorg kan alleen goede zorg zijn als de patiënt en de 

tandarts samen willen werken aan gebitsbehoud en gebitsverzorging. 

Visie van de praktijk: 

-Wij zijn van mening dat tandheelkundige zorg op diverse niveau's kan worden uitgevoerd, maar wel 

altijd onder de supervisie van een tandarts. Daarom zijn er in onze praktijk preventie-assistenten, 

mondhygiënisten, tandartsen in opleiding en volledig gediplomeerden tandartsen werkzaam. 

Afhankelijk van de aard en de complexiteit van de zorgvraag passen wij de dienstverlenende 

functionaris en de zorg aan. 

-Maak eenvoudige tandheelkundige problematiek niet gecompliceerd door het opstellen en uitvoeren 

van complexe uitgebreide behandelingen. Eenvoudig kan eenvoudig.Complexe behandelingen 

kunnen eenvoudig gemaakt worden door de behandelingen in delen te splitsen. 

-De tandarts behoudt altijd de autonomie over het toe te passen behandelingsconcept. De tandarts is 

de spil in het web van dienstverleners. Daarom moet iedere patiënt altijd gezien worden door zijn 

tandarts in onze praktijk. 

-Samenwerking is een kernwoord. Mondhygiënisten moeten daarom direct in het team werkzaam zijn, 

wij kiezen niet voor dienstverlening op afstand (mondhygiënisten in een andere praktijk of een ander 

dienstverband). 

-De praktijk moet 5 volle dagen per week geopend zijn, ook 's-morgens vroeg en s'-avond na 18.00 

uur. 

-Samenwerking met specialisten is essentieel voor een kwalitatief goed zorgverlening. Daarom is het 

van uitermate groot belang dat er een goede samenwerking is met de maatschap kaakchirurgie en de 

diverse gevestige orthodontisten in de regio Tilburg. 

-Vrijwel alle tandheelkundige diensten kunnen wij leveren op een voldoende hoog niveau. Echter het 

kan in het belang van de patiënt zijn om verticaal te verwijzen naar een tandheelkundige specialist.     

-De administratie is altijd de kern van een bedrijfsvoering. Secure vastlegging van dossierstukken en 

een zeer accuraat  beheer van het patiëntendossier is een absolute kernwaarde van onze 

praktijkvoering.                          

 

 



 

 

 

2. Kwaliteitsdoelstellingen 2011 

Hieronder worden de doelstellingen van de praktijk beschreven op basis van de volgende driedeling: 

- Kwaliteit van de uitoefening van het vak 

- Kwaliteit van de relatie met de patiënt/consument 

- Kwaliteit van de praktijkorganisatie 

 

 

Doelstelling ten aanzien van de kwaliteit van de uitoefening van het vak: 

Paro-protocol verder integreren in behandelplanning 

Hygiëne protocol verder te implementeren 

Digitaal beheer en opslag patiënten documentatie 

Routing en kwaliteit tandtechnisch werk 

Detachering studenten Radboud Universiteit 6-jaars tandheelkunde. Studenten kijken ook kritisch naar 

onze professionele houding en kwaliteit. 

 

Doelstellingen ten aanzien van de relatie met de patiënt/consument: 

Verbeteren van de lay-out van onze praktijkwebsite 

Standaard aanbieden kostenopgave (vanaf 150,00 Euro kosten). 

Een zorgplan voor iedere patiënt op stellen. 

Gezondheids anamnese 1x per jaar actualiseren. 

E-mails binnen een dag beantwoorden. 

 

Doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van de praktijkorganisatie: 

 

2x per jaar evaluatie gesprek met de diverse medewerkers. 

Protocollen verder uitrollen en opstellen. 

Ook huishoudelijke dienst (schoonmaak) laten werken met protocollen. 

Legionella beleid controleren. 

Hygiëne beleid opnieuw laten controleren door een assesment. Mw.L.Pennings Radb.Universiteit 

Maandelijks overleg tandartsen en andere medewerkers (1 uur per maand voor reserveren). 



 

 

 

3. Doelgroep en diensten  

3.1 Doelgroep 

Onze praktijk richt zich op de volgende doelgroep(-en): 

Ouderen 

Kloosterlingen/Vooral zusters Congreg.Zuster v.Liefde 

Studenten 

Patiënten die complexe zorg vragen 

Het gezin/gezin met kinderen. 

 

3.2 Producten en diensten 

Onze praktijk biedt deze doelgroep(-en) de volgende producten en diensten aan: 

Behandelplanning/Diagnostiek/Zorgplan/Begroting 

Gecombineerde behandelingen Kaakchirurgie/Orthodontie 

Restauraties/ook esthetische restauraties 

Gecompliceerd kroon/brugwerk 

Chirurgische ingrepen 

Prothetische werkzaamheden 

Prothetisch werk in combinatie met implantologie. Complexe werkstukken op dit specifieke terrein. 

Samenwerking met tandtechniek/planning gecompliceerde werkstukken. 

Angstbehandeling 

Tandheelkundige zorgverlening kinderen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.  Het kwaliteitsbeleid  

4.1 Kwaliteit van de uitoefening van het vak  

Hieronder geven we een overzicht van ons team. Per functie geven we een beschrijving van de taken 

en door deze discipline ondernomen activiteiten in 2011 gericht op deskundigheidsbevordering en/of 

het realiseren van de doelstellingen 2011.  

 

4.1.1. Tandartsen 

Aantal in deze praktijk: 

5 

Taken: 

-Diagnostiek/Behandelplanning. Restauratieve werkzaamheden, chirurgie, endodontie, prothetiek, 

prothetiek in combinatie met implantologie, planning implantologie, partiële prothetiek (uitsluitend 

frame-protheses), angstbehandeling, pedodontie, geriatrische behandelingen. 

Deskundigheidsbevordering: 

1,Cursussen/sprekers uitgenodigd in ons eigen auditorium. 

2.Lidmaatschap van I-Qual groepen. 

3.Organisatie Paot-curssusen 

4.Lidmaatschap directie Medisch Tuchtcollege 

5.Lidmaatschap directie Regionale Bemiddelingsraad NMT 

6.Vakliteratuur beschikbaar, vrijwel alle nieuwe uitgaven aangeschaft+abonnementen Thk.tijdschriften 

(oa.NTvT) 

7.Deelname Radboud Universiteit Alumni programma 

8.Deelname cursussen regio Midden-Brabant NMT 

9.Onderlinge visitatie. 

10.Geven van onderwijs aan laatste-jaars studenten van de Radboud Universiteit. Pilot-programma 

gefaciliteerd voor Radboud Universiteit voor detachering van studenten in een algemene praktijk. 

In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle tandarts(-specialisten) die in 2011 in onze praktijk 

werkzaam waren met bijbehorende kwaliteitsactiviteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

4.1.2. Mondhygiënisten  

Aantal in deze praktijk: 

1 

Taken: 

-Uitvoeren van het paro-protocol. 

-Patiënten screening op paro-problematiek. 

-Tandartsen ondersteunen bij besluitvorming en behandelplanning/prognose bepaling. 

-Initiële behandelingen uitvoeren. 

-Preventieve behandelingen uitvoeren. Onder andere sealants aanbrengen/EC-40 lakken. 

-Instructie en preventie programma verzorgen. 

-Uitvoeren specifieke diagnostiek: kweken paro- en cariës-bacteriën, fenotype patiënt bepalen. 

-Recall en initiële therapie, evaluatie initiële therapie. 

Deskundigheidsbevordering: 

Lid van de Nederl.Vereniging Mondhygiënisten (NVM). Heeft standby dag in Amsterdam 

deelgenomen. 

Cursus Reanimatie+AED apparatuur toepassen. 

Assesment Hygiëne protocol+Toepassing WIP-richtlijnen mw.L.Pennings Radboud Universiteit. 

 In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle mondhygiënisten die in 2011 in onze praktijk 

werkzaam waren met bijbehorende kwaliteitsactiviteiten. 

4.1.3 Assistenten 

Aantal in deze praktijk: 

7 

Taken: 

-Balie werkzaamheden. 

-Voorraad beheer. 

-Stoel assistentie. 

-Archief beheer. 

-Hygiëne-protocol 

-Onderwijs/training stagiaires 

-Preventie/instructie programma. 

-Tandsteen verwijderen/polijsten. 

-Preventieve behandelingen. 

 

Deskundigheidsbevordering: 

-Cursus Reanimatie+AED apparatuur toepassen. 

-Assesment Hygiëne protocol+Toepassing WIP-richtlijnen mw.L.Pennings Radboud Universiteit.           

-Standby Dag RAI Amsterdam. Tevens deelname verkiezing “assistente van het jaar”. 2
e
 Plaats 

bereikt bij verkiezing assistente van het jaar (Mw.M.G.Lichtenberg). 

In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle assistenten die in 2011 in onze praktijk werkzaam 

waren met bijbehorende kwaliteitsactiviteiten. 

 



 

 

 

 

 

4.1.5. Overige medewerkers 

Aantal in deze praktijk: 1 

Taken:  

1.Balie-werkzaamheden 

2.planning 

3.administratie 

4.documentatie/onderhouden patiëntendossiers 

 

Deskundigheidsbevordering: 

n.v.t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.2 Kwaliteit van de relatie met de patiënt/consument  

Hieronder geven we een globale beschrijving van het zorgproces. 

Bereikbaarheid 

De praktijk is gelegen aan de City-ring rond het centrum van Tilburg. 

Hoofdstation NS binnen 5 minuten loopafstand. 

Bus-station binnen 5 minuten loopafstand. 

Praktijk is gelegen binnen twee minuten lopen van het kantongerecht, de stadsschouwburg en het 

gemeentehuis. 

Parkeergarage (Louis Bouwmeesterplein) binnen twee minuten lopen, betaald parkeren. 

Betaald parkeren direct tegenover de praktijk (altijd diverse plaatsen beschikbaar). 

Voor laden en lossen, kan men voor de deur van de praktijk parkeren. 

Minder valide patiënten kunnen direct voor de voordeur worden afgezet. 

Fysieke toegankelijkheid 

Minder valide patiënten kunnen direct voor de voordeur worden afgezet. 

Een voordeurbel op kniehoogte geplaatst zodat de rolstoelpatiënt zelfstandig kan aanbellen. 

De gehele praktijk is rolstoeltoegankelijk zonder enige beperking en of hindernissen. 

Informatie op internet 

Onze praktijk heeft een website: www.tandartsvangorp.nl 

Informatie via de website over: 

-Openingstijden. 

-Communicatie mogelijkheden. Adreswijzing opgeven. Aanmelden nieuwe patiënten. Afmelden 

patiënten. 

-Informatie folders van het Ivoren Kruis. 

-Tarieven. 

-Betalingsvoorwaarden en wijze van declareren. 

-Vergoedingen door zorgverzekeraars aan patiënten met de diverse aanvullende tandarts-

verzekeringen. 

-Preventieve maatregelen. 

-Noodhulp, wat te doen in/bij een noodgeval. 

-Bereikbaarheid o.a. in het weekeinde en avonduren. 

-Opgave dienstregeling kring Tilburg                   

-Opgave van de medewerkers met functie omschrijving. 

Informatie over behandelingen 

 -Wij geven een mondelinge toelichten en geven ook gedrukte brochures mee. Alle brochures kunnen 

ook gedownload worden via onze website. 

-Wij geven instructie aan de hand van diverse modellen, o.a. TMJ-model van J.Hesse. 

-Wij maken een kostenopgave met een gedocumenteerd behandelingsplan. 

-Wij kunnen patiënten informatie geven aan de hand van de Sobotta anatomie atlas in elke 

behandelingskamer. 

-Er zijn behandelkamers waarop de patiënt via een monitor boven zijn behandelingsstoel de 

röntgenfoto's kan bekijken. 

-Wij maken een schriftelijke prijsopgave vanaf 150 Euro. 

-Wij maken altijd een behandelingsplan vanaf 150 Euro of indien de patient dit wenst als het een 

bedrag lager dan 150 Euro betreft. Wij hebben een standaard sjabloon voor het opstellen van een 

begroting. 



 

 

Behandelkeuzen 

 -Wij verwijzen voor een second opinion of overleg graag naar orthodontist Reinders of kaakchirurgen 

Hes, Warringa, Scheerlinck, Stolk-Liefferink en van Veen. 

-Een behandelingsplan bestaat vrijwel altijd uit meerdere alternatieven. Dat kan bijvoorbeeld een 

goedkoper alternatief zijn of een alternatief dat eenvoudiger en sneller is uit te voeren. 

Klachten 

-Wij hebben onderlinge afspraken hoe er met klachten wordt omgegaan. Meestal onderneemt de 

praktijkvoerder in deze het initiatief. 

-Onze klachtenregeling is vermeld op onze website. 

-Onze klachtenregeling wordt vermeld op ons nota papier.                                                                       

-Onze klachtenregeling is onderdeel van de NMT-klachtenregeling. 

Wachtlijst en wachttijd 

Er zijn geen wachtlijsten. 

Spoedhulp kan elke dag verleend worden, vermits de patiënt voor 15.00 uur telefonisch met ons 

contact opneemt. Spoedhulp wordt feitelijk nooit geweigerd. Onze eigen patiënten worden nooit 

doorverwezen naar de dienstdoende tandarts, met uitzondering van de momenten buiten de reguliere 

werktijden. 

Patiëntveiligheid 

-Hygiëne protocol+WIP-richtlijnen. 

-Actueel houden van de anamnese/gezondheidsanamnese. 

-Dossiervorming. Dossier altijd door elke medewerker op te roepen en in te zien. Ook oude dossiers 

worden op dit moment gedigitaliseerd. 

-Loodprotectie röntgenkamers en behandelkamers met röntgenapparatuur. 

-2-jaarlijks onderhoud en controle behandelapparatuur en röntgenapparatuur. 

-Protocollisering röntgen gebruik. 

-Brandalarm gehele gebouw inclusief ontruimingsplan. 

-AED-aanwezig. Medewerkers allemaal getraind en training actueel gehouden. 

-Reanimatie koffer prof.dr.Abraham-Inpijn met actuele medicatie aanwezig. 

-BHV-diplomering en EHBO-diplomering aanwezig. 

-Afspraken met dichtbijzijnde huisartsen praktijk. (arts kan binnen twee minuten aanwezig zijn). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.3 Kwaliteit van de organisatie: bedrijfsvoering en fysieke omgeving 

Hieronder geven we een globale beschrijving van het bedrijfsvoeringproces. 

Sterke punten 

-Hoge kwaliteit. 

-Hoog service niveau. Goede bereikbaarheid. Veel uren praktijk openstelling. 

-Geen vacantie sluiting muv.kerstvakantie. 

-Redelijk prijsniveau. 

-Voorkeursleverancier diverse zorgverzekeraars. 

-Universitaire medewerker werkzaam in deze praktijk.                

-Praktijkvoerder is lid van het Medisch Tuchtcollege. In deze benoemd voor meerdere colleges in 

Nederland door de kroon. 

-Diverse bestuursactiviteiten NMT in het verleden.                

-Praktijkvoerder is vele jaren verantwoordelijk geweest voor de organisatie van het post-academisch 

onderwijs in de regio Midden-Brabant van de NMT. Het programma werd door hem zelfstandig 

samengesteld. Alle sprekers en deskundigen werden door hem benadert. 

Aandachtspunten 

-Groot team. 

-Uitbesteding facturering aan NMT-FenCS Factoring bureau. 

Personeelsbeleid 

-Diplomering. Wij werken niet met ongediplomeerde asssistenten. 

-Bij- en nascholing vereist. 

-Selectie nieuw personeel vanuit stage-plaatsen eigen praktijk. 

Personeelsveiligheid 

-Protocollisering diverse werkzaamheden. Protocollen zijn voor iedereen vrij toegankelijk. 

-Badges röntgen. TNO-dosimetrie. Dosimetrie wordt gedocumenteerd en meer dan 15 jaar bewaart. 

-Speciale omkleedruimtes met douches. 

-Oogdouches op diverse plaatsen in de praktijk beschikbaar. 

-Consumptie van eten en drank strikt gescheiden van praktijkvoering. Aparte kantine-ruimte. In kantine 

mag men niet verblijven met praktijkkleding (jas/broek). 

-Kleding, wordt gereinigd in eigen beheer.Alle kleding wordt verstrekt vanuit de praktijk 

(muv.schoenen). 

-Onderwijs, training.                                                                                                                                    

-Brandblusmiddelen op diverse locaties beschikbaar.                                                                                

-Vluchtroutes beschreven inclusief detectie zone’s brandalarm. Gevel-ontsluiting praktijk dmv.speciale 

sleutel-cassette. 

Informatiebeveiliging 

-Pinpassen, inlogcode's computers. 

-Permanent toezicht balie. Camera beveiliging gevoelige plaatsen informatie toegankelijkheid. 

-Dagelijkse backing-up. 

-Opslag backing-up tapes buiten het gebouw. 

-Server met meerdere harde schijven waardoor data nooit verloren kunnen gaan.Spiegeling van de 

data bestanden.                               

-Externe controle backing-up systemen door IT-bedrijf Lannet-IT. 



 

 

Infectiepreventie 

-Via een zelf ontwikkeld hygiëne protocol. 

-Via bij- en nascholing. Cursus WIP-richtlijnen mw.L.Penning van de Radboud Universiteit Nijmegen  

heeft de praktijk begeleidt. Met mw.Penning is er samen een hygiëne-protocol opgesteld. 

Radiologie 

Wij hebben een actueel KEW-dossier. 

Alle tandartsen hebben een actueel röntgen diploma.  Naast alle medewerkers dragen ook alle 

tandartsen een röntgenbadge. 

Dossiervorming 

Wij volgen de richtlijnen patiënten dossier van de NMT. 

Tevens zijn wij de oude patiënten dossiers (papier) aan het scannen zodat binnen nu en drie jaar alle 

data vanaf 1941 via de computer voor iedereen die werkt in de praktijk beschikbaar zijn. Uiteraard 

scannen wij alleen de papieren dossiers van actuele patiënten vanaf 1941. 

Afspraken collega’s en ketenpartners 

Mondhygiënisten: 

1.Wij willen van elke behandeling een verslag ontvangen. 

2.Wij geven geen toestemming voor het geven van anesthesie of het maken van röntgenfoto's aan vrij 

gevestigde mondhygiënisten. 

 

Orthodontisten: 

1.Wij willen alle digitale röntgenfoto's en kleurenfoto's ontvangen uit het dossier van de orthodontist. 

2.Wij willen altijd het aanvangs-behandelingsplan voor aanvang van de behandeling ontvangen. Wordt 

het plan tussentijds aangepast dan willen wij daar een verslag van ontvangen. 

3.Wij willen altijd het afbehandelingsverslag ontvangen en daarin afspraken zien over controle 

retentie-apparatuur/spalkjes.              

4.Bij verwijzing van orthodontist naar andere partijen willen wij hiervan verslag. Verwijzing kan 

uitsluitend na onze goedkeuring plaatsvinden.                  

5.Diagnostische materiaal, zoals bijvoorbeeld röntgenfoto’s en dia’s, moeten na opvragen beschikbaar 

zijn voor de tandartsenpraktijk. Dit geldt uiteraard ook voor het complete patiënten dossier. 

 

Kaakchirurgen: 

1.Schriftelijk verslag van de uitgevoerde behandeling/diagnostiek etc. 

2.Bij complicaties mondeling overleg ten alle tijde.               

3.Diagnostische materiaal, zoals bijvoorbeeld röntgenfoto’s en dia’s, moeten na opvragen beschikbaar 

zijn voor de tandartsenpraktijk. Dit geldt uiteraard ook voor het complete patiënten dossier. 

Afspraken leveranciers 

1.Onderhoudscontracten brandalarm, inbraakalarm. 

2.4x per jaar op locatie onderhoud IT-systemen. 

3.24-uurs service telefonie en bereikbaarheid telefonie. Altijd backing-up mogelijk dmv.mobiele 

telefonie. 

4.2x per jaar onderhoudscontract alle Siemens apparatuur inclusief röntgen. 

5.1x per jaar onderhoud van de dentale microscoop fa.Zeiss. 

6.1x per jaar onderhoud Miele thermodesinfectoren. 

7.2x per jaar controle vacuum autoclaven dmv.test. 

8.2x per jaar onderhoud vacuum autoclaven Dental Union.          

9.2x per jaar onderhoud gehele Sirona-installatie in de behandelkamers 1 tot en met 4. 



 

 

  

 

5. Borgen, evalueren en verbeteren  

5.1 Borgen 

Om de kwaliteit in onze praktijk te borgen, leggen we afspraken als volgt vast:              

-Schriftelijk in handboek protocollen. Deze informatie is voor elke praktijk medewerker toegankelijk en 

op een eenvoudige wijze in te zien. 

-Via pagina's in computer systeem. Deze pagina’s zijn voor elke praktijk medewerker toegankelijk. 

-Via systematiek Exquise. 

-Via vastleggen jaarlijks addendum arbeidsovereenkomsten. 

-Via professioneel statuut toegevoegd  aan arbeidsovereenkomsten. 

-Via jaarlijkse evaluatie gesprekken die schriftelijk worden vastgelegd. 

Kwaliteit van de uitoefening van het vak 

Om de kwaliteit van de uitoefening van vak te borgen, worden binnen onze praktijk de geldende 

richtlijnen en bepalingen gevolgd. Voorbeelden van door ons gevolgde eisen en bepalingen:      

1.Alle tandartsen zijn BIG-geregistreerd.                                 

2.Alle tandartsen zijn ingeschreven in het KRT-register. Herregistratie wordt geëffectueerd, de 

tandartsen dienen altijd te voldoen aan de eisen om in aanmerking te komen voor herregistratie.                            

3.Alle tandartsen nemen deel aan intercollegiaal overleg.                     

4.Alle tandartsen nemen deel aan de toepasselijke NMT-kring. Alle tandartsen zijn NMT-lid.         

5.Alle tandartsen en mondhygiënisten zijn ingeschreven bij een klachtenregeling. De praktijk en alle 

tandartsen individueel zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de NMT.                                

6.De volgende richtlijnen worden door alle tandartsen gerespecteerd, toegepast en de tandartsen zijn 

bekend met de inhoud van de betreffende richtlijnen:     

 a.Richtlijn Radiologie          

 b.Richtlijn Tandletsel         

 c.Richtlijn Medicatieoverdracht        

 d.Richtlijn Opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten praktijkuren 

 e.Endoprotocol          

 f.Paroprotocol         

 g.Fluorideadvies 

 

Kwaliteit van de relatie met de patiënt/consument 

Om de kwaliteit van de relatie van met de patiënt te borgen volgen we de geldende richtlijnen en 

bepalingen. Voorbeelden van door ons gevolgde eisen en bepalingen:                

1.Normen patiënten/ consumentenorganisatie en/of uitkomsten patiëntenenquete.           

2.Praktijkwijzer WGBO.                                                                                                        

3.Praktijkwijzer Second opinion.                                           

4.Gedragsregels tandarts(-specialist).                         

5.Deelname Peilstation NMT over een periode van diverse jaren.      

6.Patiënteninformatie.                                                                                                                               

7. Eigen praktijkwebsite. Op deze website kan patiënt een bericht achterlaten over zijn/haar 

ervaringen in onze praktijk.                                     

8.Deelname Enquete-systematiek patiënten. 

 

 



 

 

 

Kwaliteit van de organisatie: bedrijfsvoering en fysieke omgeving 

Om de kwaliteit van de organisatie te borgen volgen we de geldende richtlijnen en bepalingen. 

Voorbeelden van door ons gevolgde eisen en bepalingen:                                     

1.Richtlijn Infectiepreventie.                                        

2.Richtlijn Horizontale verwijzing.                                                     

3.Richtlijn Samenwerking tandtechnicus.                                        

4.Richtlijn Verwijzing tandprotheticus.                       

5.Afspraken samenwerking mondhygiënist.                                      

6.Richtlijn Taakdelegatie.                                        

7.Praktijkwijzer Werkdruk.                 

8.Prikaccidentenregeling                                                                                                                         

9. Actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 



 

 

5.2 Evalueren en verbeteren  

Evalueren van ons beleid is belangrijk.  Wij doen dit door:          

1.Evalueren van klachten.                                      

2.Evalueren van complicaties.                                                       

3.Interne evaluaties/audits.                                              

4.Deelnemen aan IQual bijeenkomsten.                                               

5.Lid maatschappen van NMT-Alphaclubs (2x).                     

6.Intercollegiaal overleg.  

Dit heeft geresulteerd in de volgende evaluatie: 

Evaluatie van de kwaliteit van de uitoefening van het vak: 

-Er is erg veel tijd geïnvesteerd in de digitalisering van de rönten-apparatuur en het digitaal opslaan 

van de röntgen foto's. Aanschaf digitale röntgen, aanschaf digitaal OPG-apparaat. Aanschaf speciale 

database (Visiquick-software) voor opslag en transport digitale media o.a. naar andere praktijken. 

 Systeem kan door iedereen intern worden benadert. De gestelde doelen zijn bereikt. 

-Er is veel gebeurd op het gebied van de WIP-richtlijnen. Veel specifieke apparaten aangeschaft. De 

sterilisatie ruimten zijn opnieuw ingericht/georganiseerd. Er is een tweede vacuüm-autoclaaf 

aangeschaft. De meeste handelingen zijn nu geprotocolliseerd. Er is een printer aangeschaft die is 

gekoppeld aan één vacuüm-autoclaaf waardoor alle gesteriliseerde artikelen gelabeld worden en van 

een batchnummer worden voorzien. De sterilisatie data (o.a.batchnummers, coderingen en de 

bereikte druk en temperatuur) worden digitaal opgeslagen. Nog niet alle doelen zijn bereikt. 

-Website is verder ontwikkeld en geactualiseerd. Website was tijdig aangepast voor melding van de 

nieuwe tarieven en de bijbehorende verrichtingenlijst met coderingen. 

Nog niet alle doelen zijn gerealiseerd. 

Evaluatie van de kwaliteit van relatie met de relatie patiënt/consument: 

-Er is een permanente balie-bezetting opgezet waardoor meer optimale bereikbaarheid (telefonisch) 

van de praktijk. 

Doel is gerealiseerd. 

-E-mail verkeer wordt dagelijks geheel afgehandeld. Indien dit niet gerealiseerd kan worden dan 

ontvangt de patiënt een reply bericht. 

Doel is gerealiseerd. 

-Tarieven zijn goed toegankelijk gemaakt voor de patiënten dmw.website. 

Doel is gerealiseerd. 

-Kosten worden altijd duidelijk vooraf opgeven dmv.kostenbegroting. 

Nog niet alle doelen zijn gerealiseerd. 

-Facturering duidelijker door gebruik van factoring maatschappij. 

Doelen nog niet gerealiseerd, ontevreden over huidige service niveau. 

Evaluatie van de kwaliteit van de organisatie: bedrijfsvoering en fysieke omgeving:   

-Instroom jonge nieuwe tandartsen. Tevens onderwijs aan bijna afgestudeerde tandartsen. 

Doelen zijn niet gerealiseerd. 

-Werkbesprekingen, eenmaal per  maand. (Momenteel werkbespreking eenmaal per 2 maanden). 

Doelen zijn gerealiseerd. 

-Stage-werkplek voor tandarts-assistenten. 

Doelen zijn gerealiseerd. 

-Instroom jonge mondhygiënisten. 

Doelen zijn zeker gesteld. 

 

  



 

 

 

6. Plannen voor het komende jaar/Jaar 2012:  

Voor het komende jaar zijn de volgende doelstellingen geformuleerd  

Doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van de uitoefening van het vak: 

1.Facturering beter laten verlopen. 

2.Instroom mondhygiënisten 

3.Extra behandelingskamer. Eventueel ontwikkeling 2e verdieping van een preventie/mondhygiënisten 

centrum. 

Doelstellingen ten aanzien van de relatie met de patiënt/consument: 

1.Facturering beter verzorgen. Proberen vragen sneller te beantwoorden. Klachten over NMT FenCS 

en clearing procedures van NMT FenCS verder proberen te stroomlijnen. 

2.Prijsopgaven vooraf. 

Doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van de praktijkorganisatie: 

1.Hygiëne protocol verder implementeren en verfijnen. 

2.Keuken kantine personeel tweede verdieping van het gebouw verder inrichten en inrichting 

afronden.. 

3.Vakliteratuur voor iedereen eenvoudig toegankelijk maken. 

4.Onderwijs parodontologie, hierover zijn afspraken gemaakt met parodontoloog voor onderwijs op 

locatie/in onze praktijk. Start medio september 2012. 

 

 

  



 

 

Bijlage: Beschrijving per functionaris 

Tandarts(-specialist) 1 

Naam: 

Gorp, drs.R.C.M.van 

 

Opleiding: 

Nijmegen Radboud Universiteit, 1983 

 

BIG-registratie: 

19021161002 

 

Gevolgde bij- en nascholing: 225 punten gerealiseerd KRT-register (KwaliteitsRegisterTandartsen) 

-Diverse curssusen ivm.lidmaatschap Medisch Tuchtcollege. Curssusen georganiseerd door het 

tuchtcollege. 

-Diverse cursussen ivm lidmaatschap Reg.Bemiddelingsraad NMT 

-Cursus Esthetische tandheelkunde (4x 2dagdelen) Dental Union. 

-Cursus Endodontie Gecompliceerd (4x 2 dagdelen) Dental Union.              

-Cursus pijnklachtbehandeling/diagnostiek NMT/Radboud Universiteit Nijmegen. 

-Cursus Röntgenologie ivm.certificering röntgen (hoogste score theorie), ivm afstuderen 1983 

waardoor certificering niet meer actueel. 

-Diverse ander cursussen, zie KRT-register 

-Cursus Reanimatie+AED apparatuur toepassen. 

-Assesment Hygiëne protocol+Toepassing WIP-richtlijnen mw.L.Pennings Radboud Universiteit.          

-Lidmaatschap Medisch Tuchtcollege. Volgen cursussen in het kader van dit lidmaatschap. 

O.a.dagtraining domus medica  te Utrecht. 

 

Deelname visitatie en/of intercollegiaal overleg: 

-Lid IQual groep NMT. Lid Alphaclub Midden-Brabant 1. 

-Intercollegiaal overleg praktijk tandartsen van Gorp/Tilburg. 

 

Ingeschreven KRT: Ja 

 

Beschikt over klachtenregeling: Ja, NMT-klachtenregeling 

 

Vaccinatie hepatitis B: Ja 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tandarts(-specialist) 2 

Naam: 

drs.E.C.G.Lemmens 

 

Opleiding: 

Nijmegen, Radboud Universiteit Jaar 1990 

 

BIG-registratie: 

29027921002 

 

Gevolgde bij- en nascholing: 55 uren besteed aan bij-en nascholing waarvan 55 uren met het Q-

keurmerk. 

-Cursus Radb.Universiteit Röntgencerticering ivm.afstuderen 1990. 

-Cursus Reanimatie+AED apparatuur toepassen. 

-Assesment Hygiëne protocol+Toepassing WIP-richtlijnen mw.L.Pennings Radboud Universiteit. 

 

Deelname visitatie en/of intercollegiaal overleg: 

Intercollegiaal overleg praktijk tandartsen van Gorp/Tilburg. 

 

Ingeschreven KRT: Ja 

 

Beschikt over klachtenregeling: Ja, NMT-klachtenregeling 

 

Vaccinatie hepatitis B: Ja 

Tandarts(-specialist) 3 

Naam: 

mw.drs.G.W.J.Reinders-Cornet 

 

Opleiding: 

Tandarts-Univ.v.Amsterdam ACTA Jaar 1996 

 

BIG-registratie: 

19046821002 

 

Gevolgde bij- en nascholing: 

-Diverse cursussen Paot o.a.maatschap kaakchirurgie. 

-Cursus Reanimatie+AED apparatuur toepassen. 

-Assesment Hygiëne protocol+Toepassing WIP-richtlijnen mw.L.Pennings Radboud Universiteit. 

 

Deelname visitatie en/of intercollegiaal overleg: 

-Lidmaatschap IQual groep. Lidmaatschap Alphaclub NMT. 

-Intercollegiaal overleg praktijk tandartsen van Gorp/Tilburg. 

 

Ingeschreven KRT: Ja 

 

Beschikt over klachtenregeling: Ja, NMT-klachtenregeling 

 

Vaccinatie hepatitis B: Ja 



 

 

Tandarts(-specialist) 4 

Naam: 

mw.drs.J.Bos-den Braber 

 

Opleiding: 

Radboud Universiteit Nijmegen. Jaar 2006 

 

BIG-registratie: 

59065644302 

 

Gevolgde bij- en nascholing: 

-Diverse cursussen voor medewerkers van de Radboud Universiteit.                                                      

-Cursus pijnklachtbehandeling/diagnostiek NMT/Radboud Universiteit Nijmegen.  

-Cursus composiet Radboud Universiteit 

-Cursus Reanimatie+AED apparatuur toepassen. 

-Assesment Hygiëne protocol+Toepassing WIP-richtlijnen mw.L.Pennings Radboud Universiteit. 

 

Deelname visitatie en/of intercollegiaal overleg: 

-Intercollegiaal overleg praktijk tandartsen van Gorp/Tilburg. 

-Docent Radboud Universiteit Nijmegen, wetenschappelijk medewerker. O.a.docente endodontie en 

pedodontie/conserverende tandheelkunde. 

-Start promotie onderzoek Radboud Universiteit 

 

Ingeschreven KRT: Ja 

 

Beschikt over klachtenregeling: NMT-klachtenregeling 

 

Vaccinatie hepatitis B: Ja 

Tandarts(-specialist) 5 (Werkzaam vanaf 01.04.2012 in onze praktijk, één dag per week 

werkzaam) Vanaf 01.10.2012 twee gehele dagen per week werkzaam in de praktijk. 

Naam: 

mw.L.V.E.Wilbrink, MSc 

 

Opleiding: 

Radboud Universiteit Nijmegen, Jaar 2012 (Februari 2012) 

 

BIG-registratie: 29915321902 

 

Gevolgde bij- en nascholing: 

Tandarts is net afgestudeerd. Is nog niet gestart met bij- en nascholing. Tandarts is pas één maand 

werkzaam in onze praktijk, vanaf 01.04.2012. 

 

Deelname visitatie en/of intercollegiaal overleg: 

Tandarts is net afgestudeerd. Moet een en ander nog opstarten en formaliseren. 

 

Ingeschreven KRT: Ja 

 

Beschikt over klachtenregeling: Ja, NMT-klachtenregeling 

 

Vaccinatie hepatitis B: Ja 



 

 

 Mondhygiënist 1 

Naam: 

Mw.M.C.G.Bierings-Swaans 

 

Opleiding: 

Hogeschool Arnhem/Nijmegen HAN 

 

Gevolgde bij- en nascholing: 

-Deelname Standby-dag. 

-Cursussen van de NVM-gevolgd. 

-Cursus Reanimatie+AED apparatuur toepassen. 

-Assesment Hygiëne protocol+Toepassing WIP-richtlijnen mw.L.Pennings Radboud Universiteit. 

 

Deelname visitatie en/of intercollegiaal overleg: 

-Intercollegiaal overleg met praktijk mw.B.v.Roy te Tilburg. 

 

Ingeschreven KRM: Ja. 

 

Beschikt over klachtenregeling: Ja. 

 

Vaccinatie hepatitis B: Ja. 

 Assistent 1 

Naam: 

Mw.M.J.P.van den Hout-Spieringhs 

 

Opleiding: 

ROC-Opleiding tandartsassistente. Opleiding tot preventie assistente dr.Crielaers. 

 

Vaccinatie hepatitis B: Ja. 

Assistent 2 

Naam: 

Mw.E.M.T.van der Linden-Heijmans. 

 

Opleiding: 

ROC-Opleiding tandartsassistente. Opleiding tot preventie assistente dr.Crielaers. 

 

Vaccinatie hepatitis B: Ja. 

Assistent 3 

Naam: 

Mw.M.D.A.Mathijssen-van Bergen 

 

Opleiding: 

Gediplomeerd tandartsassistente ROC-opleiding 

 

Vaccinatie hepatitis B: Ja 



 

 

 

 

 Assistent 4 

Naam: 

Mw.M.G.Lichtenberg                   

Mw.Lichtenberg heeft bij de verkiezing “assistente van het jaar 2011” (StandbyDag RAI 

Amsterdam) de tweede plaats behaald.  

 

Opleiding: 

ROC-avondopleiding icm.werk. Opleiding preventie assistente Jeugdzorg Den Bosch. 

 

Vaccinatie hepatitis B: Ja. 

Assistent 5 

Naam: 

Mw.W.H.E.van de Wiel 

 

Opleiding: 

ROC-opleiding tandartsassistente 

 

Vaccinatie hepatitis B: Ja. 

Assistent 6 

Naam: 

Mw.W.C.H.den Haan-Kool 

 

Opleiding: 

Volgt avondopleiding ROC in combinatie met werk in onze praktijk. 

 

Vaccinatie hepatitis B: Ja 

Assistent 7 

Naam: 

Mw.drs.L.van den Bogaard 

 

Opleiding: 

Drs.communicatie wetenschappen Universiteit van Tilburg.                    

Geen opleiding of diplomering tandarts-assistente. Intern opgeleid gedurende de afgelopen 7 

werkjaren. 

 

Vaccinatie hepatitis B: Ja. 

  


