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Inleiding 

 

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 

BIG-registratie 19021161002 

  



 

 

 

  

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  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. 

-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 bezoeken. 

-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 niveaus 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 en in delen uit te 

voeren. 

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

de spil in het web van dienstverleners binnen deze praktijk. 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 goede zorgverlening. Daarom is het 

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

diverse gevestigde orthodontisten in de regio Tilburg en de in Tilburg gevestigde huisartsen en 

medisch specialisten. 

-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.  

-Beeldvorming wordt steeds belangrijker in de praktijk. Wij hebben daarom ons KEW-dossier op orde. 

Wij zijn van mening dat CBCT-technieken op dit moment geen meerwaarde vormen voor onze 

praktijkvoering. 

-Digitalisering van dossiers en ook tandtechniek is nu al zeer belangrijk. Met name in de tandtechniek 

zijn op korte termijn grote veranderingen te verwachten door middel van de nu reeds beschikbare en 

op korte termijn beschikbaar komende digitale technieken. 

 



 

 

 

2. Kwaliteitsdoelstellingen 

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 

 

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

- Het paro-protocol is in 2013 reeds opgestart. In samenwerking met parodontoloog 

drs.R.W.R.Steures wordt dit verder uitgewerkt. Het protocol moet medio april 2014 definitief 

vormgegeven zijn. 

- Het hygiëne protocol is in 2013 afgerond en moet in 2014 opnieuw gecontroleerd worden op haar 

actualiteit. 

- Verdere digitalisering van de patiënten dossiers en documentatie. 

- Digitalisering van een deel van de tandtechniek. 

- Afronding van het "Visitatie-traject" van de NMT in het jaar 2013. 

- Kleurenfotografie verder ontwikkelen. Meer kleurenfotografie (digitaal) aan het patiënten dossier 

toevoegen, waardoor er een verbetering van de documentatie per patiënt ontstaat. 

- Voortzetting van de detachering één dag per week van 6
e
-jaars Studenten Tandheelkunde van de 

Radboud Universiteit Nijmegen. Studenten kijken ook kritisch naar onze professionele houding en 

kwaliteit. 

 

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

- Website moet verder geactualiseerd worden. Lay-out moet verbeterd worden. 

- Standaard aanbieden kostenopgave vanaf 250,00 Euro. 

- Opstellen van een zorgplan voor iedere patiënt. Deze doelstelling is niet in één of twee jaren te 

realiseren. Hiervoor zijn meerdere jaren noodzakelijk. 

- Gezondheidsanamnese 1x per jaar actualiseren. Medicatie lijsten bijwerken en diverse medicijnen en 

hun bijwerkingen opzoeken in de beschikbare database geneesmiddelen. 

- E-mailing sneller, indien mogelijk iedere 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. Per 01.01.2014 werkt de 

huishoudelijke dienst volledig geprotocolleerd. 

-Legionella beleid controleren. 

-Waterleidingnet is in 2013/2014 gecontroleerd door Brabant Water. Alle opgedragen aanpassingen 

zijn gerealiseerd en uitgevoerd. Brabant Water heeft bij de controle van de installatie na aanpassingen 

haar goedkeuring aan de installatie verleend. 

-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 en Congregatie Zwijsen Stichting. 

-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 en eenvoudig kroon- en brug-werk. 

-Chirurgische ingrepen. 

-Prothetische werkzaamheden. 

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

de dentate en edentate bovenkaak en onderkaak. 

-Samenwerking met tandtechniek/planning gecompliceerde werkstukken. 

-Angstbehandeling. 

-Tandheelkundige zorgverlening kinderen. 

-Samenwerking met tandprotheticus in diverse stadia van de realisatie van het prothetische werkstuk. 

-Digitaal afdrukken. 

-OPG-Röntgendiagnostiek. 

-Kleurenfotografie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 gericht op deskundigheidsbevordering en/of het 

realiseren van de doelstellingen.  

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, implantologische 

behandelingen, noodprotheses en tijdelijke restauraties (evt.in combinatie met indicatie kroon en 

brugwerk). 

Deskundigheidsbevordering: 

1,Cursussen/sprekers uitgenodigd in ons eigen auditorium. 

2.Lidmaatschap van I-Qual groepen. 

3.Organisatie Paot-cursussen 

4.Lidmaatschap directie Medisch Tuchtcollege 

5.Deelname Visitatie-project NMT. Praktijk gevisiteerd door NMT-Visiteurs. Visitatie voldoende 

afgerond in 2013. 

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. 

11.Bespreken en doornemen van het protocol “Kindermishandeling”. 

In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle tandarts(-specialisten) die in 2013 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. 

-Onderhouden en verzorgen in samenwerking met de 4 tandartsen en parodontoloog 

drs.R.W.R.Steures van het paro-protocol. 

Deskundigheidsbevordering: 

-Training ivm.paroprotocol door parodontoloog drs.R.W.R.Steures. 

-Cursus pakket gevolg bij- en nascholing van Bohn-Stafleu. Diverse online trainingen uitgevoerd. 

-Bespreking protocol "Kindermishandeling". 

 In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle mondhygiënisten die in 2013 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: 

-Visitatie van de praktijk in Oktober 2013 afgerond. 

-Bespreken protocol "Kindermishandeling". 

In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle assistenten die in 2013 in onze praktijk werkzaam 

waren met bijbehorende kwaliteitsactiviteiten. 

 

4.1.5. Overige medewerkers: 

Aantal in deze praktijk: 

4 

Taken: 

1.Balie-werkzaamheden. 

2.Planning/Controle schoonmaakwerkzaamheden. 

3.Administratie. 

4.Documentatie en onderhouden patiënten-dossiers. 

5.Schoonmaak en reiniging van de gehele praktijk. 

 

Deskundigheidsbevordering: 

N.v.t. 

In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle preventieassistenten die in 2013 in onze praktijk 

werkzaam waren met bijbehorende kwaliteitsactiviteiten. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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. 

-In de wachtkamer is een WIFI-netwerk beschikbaar voor onze patiënten met een afscherming 

dmv.een wachtwoord. 

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 

tandartsverzekeringen. 

-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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Omgaan met nieuwe patiënten: 

-Wij bevestigen de aanmelding van de nieuwe patiënt door middel van e-mail berichtgeving 

heen/retour en vragen in deze mailing naar gezondheid, huisarts, verzekering, medicatie etc.etc. 

-Wij maken een kostenopgave met een gedocumenteerd behandelingsplan. 

-Wij nemen altijd een anamnese op bij de eerste afspraak en controleren en specificeren de 

medicatielijst. 

-Wij sturen een mailing met de volgende inhoud: 

Geachte heer/mevrouw ..........., 

U heeft zich recentelijk in onze praktijk aangemeld als nieuwe patiënt. 

Allereerst willen we u bedanken voor het vertrouwen in onze praktijk en haar medewerkers. Wij zullen 

ons inspannen om uw gebit zo goed mogelijk te verzorgen. 

In de tweede plaats willen we een eerste afspraak voor een periodieke controle van uw gebit met u 

maken. 

 

Er staat voor u een eerste afspraak gepland op ----dag --.--.---- om --:-- uur. 

U heeft dan een afspraak bij tandarts hr/mw.------. Deze tandarts zal in de toekomst uw gebit in onze 

praktijk verzorgen en is dus in principe uw vaste tandarts. Doorgaans worden, als extra attentie, uw 

afspraken  bevestigd door middel van een SMS-bericht (een herinnering ongeveer een dag van 

tevoren). 

Mocht de bovenstaande datum en tijd u niet schikken, dan kunt u ons dit via een retour e-mailbericht 

of telefonisch laten weten. Als u dan aangeeft wanneer u wel beschikbaar bent, maken wij een andere 

afspraak voor u. 

Onze praktijk is telefonisch bereikbaar op tel. 013-5425242 van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 

12.00 uur en van 13.00 uur tot 18.00 uur. 

Wilt u ons in ieder geval per retourbericht bevestigen of de bovengenoemde afspraak door kan gaan. 

Kunt u uw vorige tandarts vragen om uw gegevens, röntgenfoto’s en patiëntendossier naar ons door 

te sturen? 

Wij hebben de volgende gegevens van u nodig: 

- Wie is uw huisarts? 

- Bent u onder behandeling bij een arts/specialist? 

- Gebruikt u specifieke medicijnen? 

- Zijn er andere zaken aangaande uw gezondheid waarvan u mag verwachten dat deze van invloed 

kunnen zijn bij een   tandheelkundige behandeling? 

- Uw e-mail adres, privé en eventueel zakelijk 

- Meerdere 06-nummers, waarop we u bereiken kunnen. 

Tot slot willen wij u nog attenderen op onze website:  www.tandartsenvangorp.nl. Op onze website 

staan de tarieven vermeld, die wij vanaf 01.01.2013 hanteren. Bij een 1e consult worden door ons, 

indien er geen recente foto’s beschikbaar zijn, vaak röntgenfoto’s gemaakt (Code X10 en eventueel 

X21). Voor een 1e consult declareren wij code C11. 

Mochten er nog vragen/onduidelijkheden zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met onze praktijk. 

Met vriendelijke groet, 

Assistente Tandartsenpraktijk van Gorp. 

 

 



 

 

 

Informatie over behandelingen: 

 Wij doen dit vooral door het opstellen van het zogeheten “ZORGPLAN”. Dit plan is de basis voor de 

komende jaren patiëntenzorg. 

 -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 250 Euro. 

-Wij maken altijd een behandelingsplan vanaf 250 Euro of indien de patiënt(e) dit wenst als het een 

bedrag lager dan 250 Euro betreft. Wij hebben een standaard sjabloon voor het opstellen van een 

begroting. 

-Wij proberen na de eerste zitting een zorgplan op te stellen voor iedere nieuwe patiënt. 

 

Behandelkeuzen: 

  -Wij verwijzen voor een “second-opinion” of overleg graag naar orthodontisten Reinders en 

mw.Kruger-Hiemstra of kaakchirurgen J.Hes, J.P.O.Scheerlinck (kaakchirurg/oncoloog), mw.S.A.H. 

Stolk-Liefferink, L.M.H.Smets, dr.E.Nout en A.van Veen (kaakchirurg/oncoloog).  

-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. 

-Het opgestelde “ZORGPLAN” wordt uitgebreid besproken. Het opgestelde “ZORGPLAN” wordt eerst 

in concept opgesteld, na akkoord van de patiënt wordt het een “ACTUEEL ZORGPLAN”. 

-Wij hebben het software-pakket "PIEN" aangeschaft. De software van “PIEN” geeft aan wat de 

patiënt(e) vergoedt krijgt vanuit zijn/haar verzekering, zowel voor de “basis-verzekering” als voor de 

aanvullende ”tandarts-verzekering”. 

-Wij proberen samen met de patiënt naar de kosten te kijken en naar de mogelijkheden en wensen die 

de patiënt heeft. Het meest kostbare plan en de meest kostbare behandelingen hoeven niet altijd tot 

een voor de patiënt goed resultaat te lijden. 

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. 

 

Praktijkvoerder is lid van het "Medisch Tuchtcollege" en heeft jarenlang klachten bemiddeld voor de 

NMT vanuit de "NMT-Bemiddelingsraad". Vanuit deze hoedanigheid is hij goed bekend met het 

klachtrecht, wetgeving in het kader van de “Wet BIG” en de “Wet WGBO”. 

In eerste instantie proberen wij door bemiddeling de klacht op te lossen. Mocht dit intern binnen onze 

praktijk niet lukken dan verwijzen wij bij voorkeur door naar de “KNMT-klachten” bemiddeling.  

Aantal klachten en welke verbeteractiviteiten: 

Er zijn geen klachten geweest in het verslagjaar 2013. Er is geen gebruik gemaakt van de 

klachtenregeling van de praktijk in het kalenderjaar 2013. 

 

 



 

 

 

 

Wachtlijst en wachttijd: 

Er is geen wachtlijst voor nieuwe patiënten. Na aanmelding kan een "nieuwe patiënt" meestal binnen 

een week worden gezien. 

Er is geen wachtlijst voor specifieke behandelingen. De termijn voor aanvang van een meer 

uitgebreide behandeling is 3 tot 4 weken. 

Spoedeisen behandelingen kunnen, mits voor 15.00 uur gemeld (telefonisch of per e-mailing) dezelfde 

dag nog worden gestart. Dit geldt ook voor de vrijdag. 

Patiëntveiligheid: 

-Wij werken volgens de WIP-richtlijnen. 

-Er is een brandmelding systeem met rechtstreekse doormelding naar de alarm centrale van de 

brandweer. 

-Er is een vluchtplan in de praktijk aanwezig inclusief verlichting en route verlichting. 

-De RI&E evaluatie is op orde. 

-Waterkwaliteit; de installatie voor de watervoorziening is in 2013 gekeurd door “BrabantWater”. 

Diverse aanpassingen (keerkleppen etc.etc.) zijn doorgevoerd waarna “BrabantWater” de praktijk 

legionella veilig verklaarde en verklaarde dat de watervoorziening veilig is en deze veiligheid goed is 

geborgd. 

-De aanbevelingen van de visitatie-commissie NMT 2013 zijn opgevolgd. Diverse aanpassingen zijn 

gerealiseerd en adviezen zijn opgevolgd. 

-Actuele huisartsen lijst. Actuele anamnese lijsten en opstellen actuele medicatielijsten. Bij de 

medicatielijsten worden de betreffende begeleiden teksten opgeslagen bij de patiënt vanuit het 

reportorium. 

-Reanimatiekoffer aanwezig inclusief tensie-meter. De medicatie van de reanimatie koffer wordt 3 

maandelijks nagezien en aangevuld door de Mediq apotheek. 

-AED-apparatuur aanwezig. Cursus AED moet in 2014 herhaald worden. 

-Reanimatie cursus gevolgd door alle medewerkers m.u.v. de huishoudelijke dienst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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. 

-Jonge, net afgestudeerde tandartsen worden in het tandartsen team opgenomen zodat er altijd 

nieuwe frisse kennis aanwezig is. Jonge tandartsen geven nieuw elan aan kennis en kunde van 

de praktijk. 

-Praktijkvoerder is lid van het Medisch Tuchtcollege. Praktijkvoerder is 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 van medewerkers waardoor er in de diverse communicatie trajecten fouten kunnen 

worden gemaakt. 

-Alle medewerkers moeten zich aan de protocollen houden. 

-Digitalisering van de tandtechniek. 

 

Personeelsbeleid: 

-Diplomering. Wij werken niet met ongediplomeerde assistenten. 

-Bij- en nascholing is voor iedereen een vereiste. 

-Hepatitis Vaccinatie is verplicht, opgenomen in arbeidsovereenkomst. 

-Geen kenmerken van geloof zichtbaar tijdens werkzaamheden. 

-Selectie nieuw personeel vanuit stage-plaatsen eigen praktijk. 

-Er zijn afspraken gemaakt over de kosten van bij- en nascholing indien de arbeidsovereenkomst door 

een medewerker wordt opgezegd. De kosten van bij- en nascholing worden naar ratio van het aantal 

effectieve dienstjaren verrekend. Er is een actief bij- en nascholingsbeleid opgezet. 

-Wij proberen te werken met arbeidsovereenkomsten voor "onbepaalde tijd". Er wordt zo min mogelijk 

gebruik gemaakt van zogeheten “nul-uren” contracten. Beleid is dat wij streven naar langdurige 

overeenkomsten met medewerkers. 

-Kleding wordt door de praktijk verstrekt en voorgeschreven. Schoeisel voor assistenten, preventie-

assistenten en mondhygiënisten moet wit van kleur zijn. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 (met 

uitzondering van schoeisel). 

-Onderwijs, training.                                                                                                                                    

-Brandblusmiddelen op diverse locaties beschikbaar.                                                                                

-Vluchtroutes beschreven inclusief detectie zones brandalarm. Gevel-ontsluiting praktijk dmv.speciale 

sleutel-cassette. 

-Training en bij- en nascholing reanimatie. Reanimatie koffer aanwezig. 

-Omkleedruimtes goed afgeschermd. Opbergruimtes afsluitbaar en goed afgeschermd. Aparte douche 

en toiletten aanwezig voor personeel, afgeschermd voor patiënten. 

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.  

-UZI-passen die in gebruik zijn, zijn afgeschermd voor patiënten en alleen bruikbaar met een 

inlogcode. 

-Patiënten privacy is duidelijk omschreven in onze protocollen. Tevens is er een paragraaf in elke 

arbeidsovereenkomst opgenomen die patiënten privacy omschrijft en de praktijkregels daaromtrent. 

-De patiënten dossiers moeten aan het einde van de werkdag door iedere verantwoordelijke 

(tandartsen, mondhygiënist, preventie-assistenten) worden gecontroleerd op hun compleetheid. De 

praktijkvoerder kijkt elke dag alle dossiers ook nog een keer na op volledigheid. 

Infectiepreventie:  

-Via bij- en nascholing. Cursus “WIP-richtlijnen”. Mevrouw L.Pennings, hygiënist van de Radboud 

Universiteit Nijmegen  heeft de praktijk begeleidt. Met mevrouw Pennings is er samen een hygiëne-

protocol opgesteld. 

-De “WIP-richtlijnen”zijn ter sprake gekomen tijdens de NMT-visitatie in 2013. Actiepunten zijn ter 

harte genomen en diverse aanpassingen en maatregelen zijn voor 1 januari 2014 gerealiseerd. 

 

 

 

 



 

 

 

Radiologie:  

Wij hebben een actueel “KEW-dossier”. 

Alle tandartsen hebben een actueel röntgen diploma. 

Naast alle medewerkers dragen ook alle tandartsen een röntgenbadge. 

De praktijk sluit een overeenkomst met de "VGT", een abonnement VGT-Stralingsbescherming-2 

Via dit abonnement wordt een “RI&E” röntgenstraling uitgevoerd. De algemene praktijk “RI&E” moet 

iedere werkgever maken en deze hoeft alleen getoetst te worden vanaf 25 medewerkers of meer. 

De “RI&E” röntgenstraling moet altijd getoetst worden. De toetsing van de “RI&E” röntgenstraling dient 

uitgevoerd te worden door een geregistreerd coördinerend stralingsdeskundige niveau 3 of 2. Deze 

toetsing wordt door de stralingsdeskundige op afstand uitgevoerd. 

Er zijn bekwaamheidsverklaringen voor niet- tandartsen voor het maken van röntgen foto’s in het 

“KEW” dossier opgenomen. Alle niet-tandartsen die röntgen -apparatuur bedienen hebben in 2013 

een door de NMT georganiseerde cursus gevolgd waardoor zij aan de “KEW-richtlijnen” voldoen met 

betrekking tot de bekwaamheid voor het maken van röntgenfoto's. 

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: 

“Vrijgevestigde” mondhygiënisten/externe 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 “behandelingsplan bij aanvang” voor de start van de behandeling ontvangen. 

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

3.Wij willen altijd het "verslag van afbehandeling" ontvangen en daarin afspraken zien over controle 

van de retentieapparatuur en eventuele spalken.                  

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, medische anamnese, risico 

analyse, huisarts, medicatie adviezen, adviezen na behandeling, eventuele revisies. Opgave van de 

behandelaar en eventuele supervisor van de behandelaar (in opleiding/arts-assistent/chef de clinique). 

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.  

  

Positieve punten aan een visitatietraject: 

Aanbevelingen/verbeterpunten: 

1. Verbeteringen behandelkamer sterilisatieruimte: 

o In de sterilisatieruimte  moeten kranen komen die”hands free” te bedienen zijn. Gerealiseerd   

in 2013. 

o Indien hol instrumentarium gesteriliseerd wordt in de autoclaaf moet dagelijks een helixtest 

uitgevoerd worden. De uitslagen moeten in een schriftje bewaard worden. Gerealiseerd in 2013. 

2. Röntgen: 

o  Er dienen bekwaamheidsverklaringen voor niet- tandartsen voor het maken van röntgen foto’s 

in het KEW dossier opgenomen te worden. Gerealiseerd in 2013.  

3. Kwaliteitsbeleid en protocollen: 

o In de wachtkamer moet informatie over de klachtenregeling van NMT aanwezig zijn. De 

klachten moeten ook in een dossier worden vastgelegd. Gerealiseerd in 2013. 

o Kwaliteitsjaarverslag moet gemaakt worden. Het verslag van 2013 moet voor 1 juni 2014 

opgestuurd worden naar de inspectie. Verslag pas afgerond einde juni 2014. 

o Patiënttevredenheid onderzoek moet plaatsvinden. Niet gerealiseerd in 2013. 

Adviezen 

o Dossiers zo compleet mogelijk invullen (denk aan indicatie foto’s en DPSI ) 

o Werkoverleggen uitvoeren en notuleren. Het is handig om elk werkoverleg een actielijst te 

maken en bij het volgende werkoverleg te controleren of alles is uitgevoerd. 

 

De visitatie heeft plaatsgevonden op 22 oktober 2013 bij tandartspraktijk Van Gorp te Tilburg. 

De praktijk is door A. van Zon en D. Slooter bezocht. 

De visiteurs verklaren dat R.C.M. van Gorp, E.C.G. Lemmens, G.W.J. Reinders, E.A.M. Swart en 

L.V.E. Wilbrink met goed gevolg de visitatie hebben doorlopen. 

Het visitatie-verslag is als extra bijlage bijgevoegd. 

  



 

 

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. 

-Via lijsten in voorraadkasten, reinigingslijsten per dag in alle toiletten en douches. 

-Via de agenda in Exquise waarin wordt vermeld wanneer er zaken geactualiseerd moeten worden. 

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:                

- Alle tandartsen zijn “BIG”-geregistreerd.                                                                                                 

-Alle tandartsen zijn ingeschreven in het “KRT-register”, kwaliteitsregister tandartsen.                           

-Alle tandartsen nemen deel aan visitatie, visitatie trajecten van de “KNMT”.                                                  

-Alle tandartsen nemen deel aan intercollegiaal overleg.                                                                          

-Alle tandartsen nemen deel aan de kring “Midden-Brabant” van de “KNMT”.                                         

-Alle tandartsen en mondhygiënisten zijn ingeschreven bij een klachtenregeling.                                                     

-Richtlijnen “Radiologie”, “Tandletsel”,”Medicatieoverdracht”,”Opvang tandheelkundige spoedgevallen 

buiten praktijkuren”, “Overdracht van medicatiegegevens in de keten”, “Mondzorg voor jeugdigen”. 

Richtlijn “Antistolling”, richtlijn “Chronische aangezichtspijn.”                                                                           

- “Endoprotocol”,”Paroprotocol”, “Fluorideadvies”. 

-WIP-richtlijn. 

-Richtlijn kindermishandeling/huiselijk geweld. 

-In arbeidsovereenkomsten omschreven privacy handhaving. Het is geen van de medewerkers 

toegestaan mededelingen doen over de praktijk en patiënten van de praktijk buiten de praktijk. 

Kwaliteit van de relatie met de patiënt/consument: 

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

bepalingen. Voorbeelden van door ons gevolgde eisen en bepalingen:                

-Normen patiënten/ consumentenorganisatie en/of uitkomsten patiëntenenquete,                                  

-“LESA”, actueel medicatieoverzicht in de eerste lijn.                                                                                

-Praktijkwijzer “WGBO”.Praktijkwijzer Second opinion,Gedragsregels tandarts(-specialist),Deelname 

Peilstation,Patiënteninformatie,Eigen praktijkwebsite,Richtlijn patiëntendossier,Meldcode 

tandheelkunde betreffende Kindermishandeling en huiselijk geweld 

 

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: Richtlijn Infectiepreventie,Richtlijn 

Horizontale verwijzing,Richtlijn Samenwerking tandtechnicus,Richtlijn Verwijzing 

tandprotheticus,Afspraken samenwerking mondhygiënist,Richtlijn Taakdelegatie,Praktijkwijzer 

Werkdruk,LESA Actueel medicatieoverzicht in de eerste 

lijn,Medewerkerstevredenheidsonderzoek,Prikaccidentenregeling,Actuele Risico Inventarisatie & 

Evaluatie,LESA Antistolling 

 



 

 

5.2 Evalueren en verbeteren  

Evalueren van ons beleid is belangrijk, wij doen dit door: 

1.Evalueren signalen patiënten/consumenten.                                                                          
2.Evalueren van complicaties.                                                                                                             
3.Deelnemen aan IQual bijeenkomsten.                                                                              
4.Intercollegiaal overleg  

5.Evaluatie van de kwaliteit van digitale röntgen-systemen. Kodak-systeem versus 
Digora/fosforplaatjes. 
6.Evalutie digitale scans techniekwerk (digitale afdruk technieken) versus afdrukken met 
afdrukmateriaal. 
7.Deelnemen aan IQual bijeenkomsten.                                                 
8.Lid maatschappen van NMT-Iqual. (3 tandartsen zijn lid van een Iqual-groepx).              
9.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. 
-Beheer van digitale informatie is verder geëvalueerd: 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 zijn twee nieuwe thermodesinfectoren 
aangeschaft. 
-De meeste handelingen verlopen nu volgens een protocol.                                                                   -
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. 
-Website is verder ontwikkeld en geactualiseerd. 
-Digitale mondscanner is aangeschaft. Deze scanner kan de komende jaren het met afdrukmaterialen 
afdrukken vervangen. 
 

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. Ook in het weekeinde. 

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. Dit wordt nog steeds regelmatig vergeten. 

-Facturering duidelijker door gebruik van factoring maatschappij. 

Er is in 2013 nauwelijks "ruis" geweest in het declaratie traject. Dit verloopt erg goed. Er zijn vrijwel 

geen klachten ontvangen over de facturering. Nog over de wijze van factureren. Voor sommige 

patiënten hebben wij de facturering geïndividualiseerd, dat wil zeggen de praktijk stuurt deze patiënten 

zelf een nota. Daar volgt vaak een snelle betaling op. 

Doel is gerealiseerd. 

-Opstellen van een zorgplan voor iedere patiënt. Dit kan goed gedaan worden vanuit de software van 

exquise. 

Doel is nog niet gerealiseerd. Het kost zeker enkele kalenderjaren om voor elke patiënt een 

zorgplan op te stellen. 



 

 

-Wij zijn gestart met de software van "PIEN". “PIEN” is een programma dat vanuit Exquise aan 

patiënten en tandarts duidelijk kan maken voor welke vergoeding patiënten in aanmerking komen 

vanuit de basisverzekering en/of aanvullende verzekering. 

 

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

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

Doelen zijn gerealiseerd. Er is één jonge net afgestudeerde tandarts ingestroomd. 

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

Doelen zijn niet gerealiseerd, de werkbespreking wordt erg vaak overgeslagen. 

-Stage-werkplek voor tandarts-assistenten. 

Doelen zijn gerealiseerd. 

-Instroom jonge mondhygiënisten. 

Er zijn geen nieuwe mondhygiënisten ingestroomd, maar daar was ook geen directe noodzaak toe. 

Doelen zijn zeker gesteld. 

 

  

  



 

 

6. Plannen voor het komende jaar  

Voor het komende jaar zijn de volgende doelstellingen geformuleerd  

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

-Volgen van voldoende bij- en nascholing. 

-Verdere training van de mondhygiëniste en preventie-assistenten door parodontoloog RWR.Steures. 

-Verdere realisering van de zorgplannen bij ons patiënten-bestand. 

-Opstellen van een begroting in combinatie met het maken van een afspraak voor uitgebreide 

behandelingen (meer dan 150,00 Euro). Dit kan aan de balie worden uitgevoerd. 

-Voorlichting geven aan patiënten door middel van "PIEN-Kostenbegroting" van de eigen bijbetaling 

die patiënten moeten doen na de door ons gedeclareerde verrichtingen. 

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

centrum. 

-Er moet dagelijks een helixtest worden uitgevoerd bij de twee vacuüm autoclaven en deze helixtesten 

moet worden gerubriceerd en opgeslagen. Dit is geëffectueerd voor 01.01.2014. 

-De leidingen van de hand- en hoekstukken worden niet 10 seconde doorgespoeld na gebruik. Dit 

wordt vanaf november 2013 bij elke patiënten wisseling met gebruik van hand- en hoekstukken 

uitgevoerd. 

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

-Groot beeldscherm in de wachtkamer waarop diverse mededelingen worden gedaan: de tarieven, wie 

is wie (betreffende de diverse medewerkers), betalingsvoorwaarden, praktijksluiting. 

-Bespreken van het opgesteld zorgplan. 

-Bespreken van kostenopgaves. 

Doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van de praktijkorganisatie: 

1.Hygiëne protocol verder controleren en verfijnen. 

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

afronden.. 

3.Vakliteratuur voor iedereen eenvoudig toegankelijk maken. 

4.Tandarts-medewerkers stimuleren om voldoende bij- en nascholing te volgen. 

5.Dossieronderzoek: dossiers voldoen ten dele aan de NMT richtlijn patiëntendossier, De 

dossiervorming moet worden aangepast aan de richtlijnen NMT-Patiëntendossier. 

Het patiënten dossier wordt in grote lijnen opgebouwd volgens de praktijkrichtlijnen                     

Patiëntendossier NMT. Het maken van een behandelplan/ begroting en deze vastleggen in de 

patiëntenkaart verdient meer aandacht. Ook de indicatie waarom X-foto’s gemaakt worden moet bij 

iedere foto genoteerd worden. Er wordt gewerkt met Exquise en dit programma biedt sinds kort ook 

het eenvoudig weergeven van het zorgplan. Er wordt nu aan gewerkt om dit  bij iedere patiënt in te 

vullen. Tandarts Van Gorp voert alle correspondentie met verwijzers ook in het dossier in. De 

medische anamnese wordt niet voorzien van een handtekening 

6.Patiënten enquete moet opnieuw worden uitgevoerd. 

7.Er zijn (actuele) richtlijnen/protocollen beschikbaar, maar het werken volgens richtlijnen wordt niet 

systematisch geëvalueerd. Deze evaluatie moet worden opgestart en verankert worden binnen de 

organisatie. 

8.Tandarts v.Gorp heeft de BHV-cursus doorlopen. Tandarts Lemmens moet in 2014 de BHV-cursus 

doorlopen, in 2015 tandarts Reinders-Cornet en in 2016 tandarts Swart. 

9.In de wachtkamer moet informatie over de klachtenregeling van NMT aanwezig zijn. De klachten 

moeten ook in een dossier worden vastgelegd. 

10.Patiënttevredenheid onderzoek moet plaatsvinden. 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

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: 

Gevolgde bij- en nascholing: 180 punten Target-norm KRT-register (KwaliteitsRegisterTandartsen) 

voor registratie tot en met juni 2017. Deze target-normering wordt behaald April 2014. 

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

tuchtcollege. 

-9x NTvT kennistoets uitgevoerd en behaald met voldoende resulaat (vaak 100% score). 

-Visitatie afgerond Oktober 2013. 

-Alumni-update April 2013 Radboud Universiteit Nijmegen. 

-MRA-Cursus Juni 2013 

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

O.a.dagtraining domus medica  te Utrecht. 

-Bijeenkomst kostenonderzoek NMT Juni 2013. 

-Multi-layering cursus Beekmans-3M ESPE België/Gent. 

-Alumni-update November 2013 Radboud Universiteit Nijmegen. 

 

Deelname visitatie en/of intercollegiaal overleg: 

-Beroepen voorlichtingsavond gegeven OMO-Middelbare Scholen Mei 2013. 

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

-Intercollegiaal overleg praktijk tandartsen van Gorp/Tilburg. 

 

 

Ingeschreven KRT: Ja. 

 

Beschikt over klachtenregeling: 

NMT-klachtenregeling 

 

Vaccinatie hepatitis B: Ja. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tandarts(-specialist) 2 

Naam: 

Lemmens, drs.E.C.G., tandarts 

 

Opleiding: 

Nijmegen, Radboud Universiteit Jaar 1990 

 

BIG-registratie: 

29027921002 

 

Gevolgde bij- en nascholing: 

1.Cursus Duurzaam Biocompatibel restaureren met glas. 

2.Cursus Implantologie, breed belicht. 

3.Congres Pijn en Pijnbestrijding. 

4.Kennistoetsen NTvT. 

 

Deelname visitatie en/of intercollegiaal overleg: 

Deelname visitatie en/of intercollegiaal overleg: 

Intercollegiaal overleg praktijk tandartsen van Gorp/Tilburg. 

NMT Visitatie-traject doorlopen, afgerond oktober 2013. 

 

Ingeschreven KRT: Ja 

 

Beschikt over klachtenregeling: 

NMT-klachtenregeling 

 

Vaccinatie hepatitis B: Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tandarts(-specialist) 3 

Naam: 

Reinders-Cornet, Mw.drs.G.W.J. 

 

Opleiding: 

Tandarts Univ.v.Amsterdam ACTA Jaar 1996 

 

BIG-registratie: 

19046821002 

 

Gevolgde bij- en nascholing: 

Aantal behaalde krt punten Kalenderjaar 2013: 92 

 

-Maart 2013 congres Pijn/Pijnbestrijding 

-3x cursusdag Quality Practice Acta (QP) 

-NTVT kennistoetsen 9x 

 

 

Deelname visitatie en/of intercollegiaal overleg: 

Deelname visitatie en/of intercollegiaal overleg: 

Intercollegiaal overleg praktijk tandartsen van Gorp/Tilburg. 

Lidmaatschap Iqual groep kring Midden-Brabant NMT, maandelijkse bijeenkomst. 

Afronding NMT-Visitatie Praktijk Oktober 2013. 

 

 

Ingeschreven KRT: Ja 

 

Beschikt over klachtenregeling: 

NMT-klachtenregeling 

 

Vaccinatie hepatitis B: Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tandarts(-specialist) 4 

Naam: 

Swart, Mw.E.A.M. Msc 

 

Opleiding: 

Radboud Universiteit Juli 2013 

 

BIG-registratie: 

29917157202 

 

Gevolgde bij- en nascholing: 

NTvT tijdschriften vanaf juli 

Live stream chirurgie: De vervangen van een frontelement. Parodontologie & Implantologie Nijmegen 

(KRT geaccrediteerd) 

Web TV Bohn Stafleu van Loghum: Facebow registratie 

Web TV Bohn Stafleu van Loghum: Stiftopbouw 

 

 

Deelname visitatie en/of intercollegiaal overleg: 

Deelname visitatie en/of intercollegiaal overleg: 

Visitatie NMT: Afgerond Oktober 2013 

Intercollegiaal overleg praktijk tandartsen van Gorp/Tilburg. 

Verder is mw.Swart lid van een niet geregistreerde groep waarbinnen regelmatig overleg is over onze 

patiënten met verschillende verdiepingen tijdens de opleiding. 

- Kind en ontwikkeling (kindertandheelkunde en orthodontie) 

- Kroon en brugwerk & VP op implantaten 

- Esthetisch 

- Dento-alveolaire chirurgie 

 

 

Ingeschreven KRT: Ja 

 

Beschikt over klachtenregeling: 

NMT-klachtenregeling 

 

Vaccinatie hepatitis B: Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tandarts(-specialist) 5 

Naam: 

Wilbrink, Mw.L.V.E. MSc 

 

Opleiding: 

Radboud Universiteit Nijmegen 

 

BIG-registratie: 

29915321902 

 

Gevolgde bij- en nascholing: 

Het dienstverband van Mw.Wilbrink is beëindigd in goed overleg per 01.01.2014. 

 

Deelname visitatie en/of intercollegiaal overleg: 

Het dienstverband van Mw.Wilbrink is beëindigd in goed overleg per 01.01.2014. 

 

Ingeschreven KRT: Ja 

 

Beschikt over klachtenregeling: 

NMT-klachtenregeling 

 

Vaccinatie hepatitis B: Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Mondhygiënist 1 

Naam: 

Bierings-Swaans, Mw.M.C.G. 

 

Opleiding: 

Mondhygiënisten HAN Hogeschool Arnhem-Nijmegen 

 

Gevolgde bij- en nascholing: 

Bijscholing door parodontoloog R.W.R.Steures: 

11 janurai (voorlichting paro-protocol) 

25 januari (voorlichting paro-protocol) 

31 mei (patiënten behandeling, initiele therapie) 

28 juni (patiënten behandeling, initiele therapie) 

5 juli (patiënten behandeling, initiele therapie) 

Verder de volgende cursussen: 

Erkende scholing KRM CME-Online Ultrasoon reinigen (ID nummer: 164549) 

Erkende scholing KRM Mondfotografie (ID nummer: 144363) 

Erkende scholing KRM Slechte adem: halitose of foetor ex ore (ID nummer: 145681) 

Erkende scholing KRM Geneesmiddelen in de mondzorg (ID nummer: 133337) 

Erkende scholing KRM Bleken van gebitselementen II (ID nummer: 159157) 

Erkende scholing KRM Hoofd-halsoncologie (ID nummer: 147548) 

Erkende scholing KRM De ontevreden patiënt (ID nummer: 147553) 

 

 

Deelname visitatie en/of intercollegiaal overleg: 

-Deelname Visitatie tandartsen praktijk NMT. Afronding Oktober 2013. 

-Intercollegiaal overleg met praktijk voor mondhygiëne van mw.B.van Roy, Rosmolenplein 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. Vervolg opleiding 

prev.ass.Parodontoloog 

 

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. Vervolg opleiding 

prev.ass.Parodontoloog 

 

Vaccinatie hepatitis B: Ja 

Assistent 3 

Naam: 

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

 

Opleiding: 

Gediplomeer tandartsassistente ROC-opleiding 

 

Vaccinatie hepatitis B: Ja 

Assistent 4 

Naam: 

Mw.M.G.Lichtenberg/Uit dienst per september 2013. 

 

Opleiding: 

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

prev.ass.Parodontoloog 

 

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: 

ROC-opleiding tandartsassistente 

 

Vaccinatie hepatitis B: Ja 

 

Assistent 7 

Naam: 

Mw.M.K.H.A.M.Huijsmans-Luijten 

 

Opleiding: 

ROC-opleiding tandartsassistente 

 

Vaccinatie hepatitis B: Ja 

 

 Overige medewerker 1 

Naam: 

Mw.I.R.van Gorp-Koeman, diëtist 

 

Functie: 

Balie en organisatie werkzaamheden 

Overige medewerker 2 

Naam: 

Mw.Y.M.T.H.van den Bogaard-Kniknie 

 

Functie: 

Interieur-verzorging 

Overige medewerker 3 

Naam: 

Mw.W.A.Verduijn 

 

Functie: 

Interieur-verzorging 

Overige medewerker 4 

Naam: 

Mw.S.A.Vrinten 

 

Functie: 

Interieur-verzorging 

 

 

 



 

 

 

                                  Visitatieverslag Jaar 2013 

                          Tandartspraktijk R.C.M. van Gorp 

 

Samenvatting 

 

Dit rapport is een samenvatting van de visitatie die is afgenomen bij tandartspraktijk Van Gorp. 

In de tandartspraktijk Van Gorp werken 5 tandartsen. Dit visitatierapport heeft betrekking op R.C.M. 

van Gorp, E.C.G. Lemmens, G.W.J. Reinders, E.A.M. Swart en L.V.E. Wilbrink. 

 

De visitatie heeft plaatsgevonden op 22 oktober 2013 bij tandartspraktijk Van Gorp te Tilburg. De 

praktijk is door A. van Zon en D. Slooter bezocht. 

 

De visiteurs verklaren dat R.C.M. van Gorp, E.C.G. Lemmens, G.W.J. Reinders, E.A.M. Swart en 

L.V.E. Wilbrink met goed gevolg de visitatie hebben doorlopen. 

 

De volgende aanbeveling(en) worden aan de gevisiteerde gedaan: 

 

Opgesteld 28 oktober 2013. 

 

Inleiding 

 

Tandartspraktijk Van Gorp is een praktijk waar 5 tandartsen werkzaam zijn. De praktijk is gevesigd in 

een nieuw pand en beschikt over 4 behandelkamers op de begane grond. Er zijn 2 sterilisaties ruimtes 

die zich tussen 2 behandelkamers bevinden. De wachtkamer en de bali zijn ruim opgezet. De praktijk 

is geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 en is een praktijk voor algemene 

tandheelkunde. 

Er is een goede samenwerking met kaakchirurgen, orthodontisten. 

De praktijk is tijdens openingstijden telefonisch bereikbaar. Buiten de openingstijden wordt verwezen 

naar een telefoonnummer van de tandartsendienst. De website ziet er duidelijk en overzichtelijk uit. 

De praktijk is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 

 

 



 

 

 

Scores 

 

De scores van de praktijk zijn gebaseerd op de scores per domein. Sommige instrumenten hebben 

betrekking op meerdere domeinen (bijvoorbeeld evaluatie van zorg). In dit geval geldt de gemiddelde 

score als eindscore.  

 

 

Evaluatie van zorg   

Instrument Score 

Visitatievragenlijst de patiënt wordt actief betrokken bij het behandelproces 

 

Dossieronderzoek dossiers voldoen ten dele aan de NMT richtlijn 

patiëntendossier 

 

  

Patiëntenperspectief  

Patiëntenenquête Patiëntenenquête is niet uitgevoerd 

 

  

Praktijkfunctioneren  

Visitatievragenlijst  

Er zijn (actuele) richtlijnen/protocollen beschikbaar, maar het 

werken volgens richtlijnen wordt niet systematisch 

geëvalueerd. 

 

RI&E RIE is wel uitgevoerd 

 

  



 

 

Professionele ontwikkeling  

Visitatievragenlijst Elke tandarts in de praktijk voldoet aantoonbaar aan de bij- en 

nascholingseis volgens het KRT 

 

  

 

 

Algemene indruk 

De algemene indruk over de praktijk is dat het een nette, schone en goed georganiseerde praktijk is. 

De wachtkamer is ruim opgezet en er is voldoende patiënten informatie materiaal aanwezig.  

De behandelkamers zijn ruim en licht. De werkbladen zijn leeg en overzichtelijk. De sterilisatieruimtes 

hebben een schone en een vuile kant en zijn netjes en overzichtelijk.  

Er hangt een prettige sfeer en het personeel is enthousiast en geïnteresseerd. 

 

Gesprekken 

We hebben gesproken met de 4 van de tandarts en verscheidene assistentes, een 

preventieassistente en de mondhygiënist. De 5
de

 tandarts werkte op deze dag in een andere praktijk 

en hiermee is later een telefonisch gesprek geweest.  

De gesprekken verliepen prettig en waren goed voorbereid. 

Gesproken is over het doel van de visitatie en mogelijke verbeterpunten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conclusies 

 

De conclusies per domein zijn: 

 Evaluatie van zorg 
 

o Het patiënten dossier wordt in grote lijnen opgebouwd volgens de praktijkrichtlijnen                     
Patiëntendossier NMT. Het maken van een behandelplan/ begroting en deze vastleggen in 
de patiëntenkaart verdient meer aandacht. Ook de indicatie waarom X-foto’s gemaakt 
worden moet bij iedere foto genoteerd worden. Er wordt gewerkt met Exquise en dit 
programma biedt sinds kort ook het eenvoudig weergeven van het zorgplan. Er wordt nu 
aan gewerkt om dit  bij iedere patiënt in te vullen. Tandarts Van Gorp voert alle 
correspondentie met verwijzers ook in het dossier in. De medische anamnese wordt niet 
voorzien van een handtekening      

o De tandartsen zijn eindverantwoordelijk m.b.t. dossier. 
o Alle tandartsen zijn zeer enthousiast en gemotiveerd, staan ingeschreven in het KRT 

register (behalve mevrouw Swart die is pas onlangs afgestudeerd en meldt zich per 1 
januari aan). De bij- en nascholing is in orde. Tandarts Van Gorp is actief in de regionale 
tuchtcommissie.  

 

 Patientenperspectief 
 

o  De patiënt krijgt alle mogelijke uitleg en informatie 
o  De patiënt wordt ontvangen in een ruime wachtkamer. Er is voldoende patiënten informatie 

beschikbaar. Alleen geen duidelijke folder of informatie over de klachtenregeling. 
o De website is duidelijk en overzichtelijk. 

 

 Organisatie van de praktijk 
 

o De praktijk is goed georganiseerd en tandarts Van Gorp besteed hier veel tijd en 
aandacht aan.  

o Jaarlijks vindt er preventief onderhouden van alle tandheelkundige apparaten plaats. 
o Er is nog geen logboek voor de helixtest. 
o De leidingen van de hand-en hoekstukken worden niet 10 seconde doorgespoeld na 

gebruik. 
o De RI&E is aanwezig. 
o Ontwikkeling op het gebied van wet- en regelgeving en nieuwe ontwikkeling die relevant 

zijn voor de tandheelkunde worden bijgehouden via de informatie van de NMT. 
o De weekenddienst is goed geregeld en de contacten met de kaakchirurgen en 

orthodontisten zijn goed. 
o Er is een screening uitgevoerd voor infectiepreventie en de aanbevelingen die hier uit 

voort vloeiden zijn uitgevoerd. 
o Momenteel vinden er geen werkoverleggen plaats. 

 
 

 Professionele ontwikkeling 

 

 
o De tandartsen en de medewerkers gaan regelmatig naar bij-en nascholing. 
o Er is nog geen  BHV-er maar tandarts Van Gorp gaat op korte termijn een cursus volgen. 

 

 



 

 

 

Aanbevelingen 

 

1. Verbeteringen behandelkamer sterilisatieruimte: 

 

o In de sterilisatieruimte  moeten kranen komen die handsfree te bedienen zijn 
o Indien hol instrumentarium gesteriliseerd wordt in de autoclaaf moet dagelijks een 

helixtest uitgevoerd worden. De uitslagen moeten in een schriftje bewaard worden. 
 

2. Röntgen: 
 
o  Er dienen bekwaamheidsverklaringen voor niet- tandartsen voor het maken van röntgen 

foto’s in het KEW dossier opgenomen te worden 
 

3. Kwaliteitsbeleid en protocollen: 

 

o In de wachtkamer moet informatie over de klachtenregeling van NMT aanwezig zijn. De 
klachten moeten ook in een dossier worden vastgelegd. 

o Kwaliteitsjaarverslag moet gemaakt worden. Het verslag van 2013 moet voor 1 juni 2014 
opgestuurd worden naar de inspectie. 

o Patiënttevredenheid onderzoek moet plaatsvinden. 
 

 

Adviezen 

o Dossiers zo compleet mogelijk invullen (denk aan indicatie foto’s en DPSI ) 
o Werkoverleggen uitvoeren en notuleren. Het is handig om elk werkoverleg een 

actielijst te maken en bij het volgende werkoverleg te controleren of alles is 
uitgevoerd.  
 
 

 

Vervolg 

 

De aanbevelingen kunnen door de praktijk opgevolgd worden en beschreven worden in een 

verbeterplan. Via de mail willen wij graag binnen uiterlijk 3 maanden bericht krijgen over het uitvoeren 

van de aanbevelingen. Indien wij deze ontvangen kan de volgende visitatie over 5 jaar plaats vinden. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bijlage bij verslag 

 

Doel en achtergrond visitatie 

 

Elke tandarts dient verantwoorde zorg te leveren en een kwalitatief goede praktijk voeren. Hiervoor is 

het van belang dat de kwaliteit van de geleverde zorg inzichtelijk wordt, deze op peil gehouden wordt 

en getoetst wordt. Een instrument dat hiervoor goed gebruikt kan worden is visitatie.  

 

Visitatie is een intercollegiale doorlichting van de organisatie van het zorgverleningsproces op locatie. 

De nadruk ligt op de evaluatie van de geboden zorg en het professioneel functioneren (KNMG).  

 

Met de implementatie van een visitatiesystematiek wordt de kwaliteit van de beroepsgroep  door 

middel van objectieve toetsing verbeterd. Het doel van visitatie is: 

1. Beoordelen of de tandartsenpraktijk voldoet aan de eisen van een ‘professionele praktijk’. 
2. Stimuleren tot verbetering van de tandartsenpraktijk. Dit gebeurt vanuit de domeinen 1) de 

evaluatie van zorg, 2) patiëntenperspectief, 3) praktijkfunctioneren en 4) professioneel 
handelen. 
 

Domeinen 

 

De visitatie is gebaseerd op vier domeinen: evaluatie van zorg, patiëntenperspectief, 

praktijkfunctioneren en professionele ontwikkeling. 

 

Evaluatie van zorg 

De evaluatie van de uitkomsten van zorg staan centraal bij de visitatie. Door middel van een 

zelfevaluatie formulier kan vooraf een beeld geschetst worden van de zorg die geleverd is. Dit is de 

input voor de daadwerkelijke visitatie en wordt opgestuurd aan de visiteurs.  

Er zijn verschillende mogelijkheden om tijdens de visitatie de zorg te evalueren: het doornemen van 

patiëntendossiers van ‘open’ dossiers en ‘afgesloten’ dossiers. Ook kan, afhankelijk van de dag van 

visitatie, tijdens een behandeling van een patiënt meegekeken worden. Hierbij is het wel van belang 

dat toestemming van de patiënt verkregen is.  

Daarnaast kunnen de zorgprocessen in kaart worden gebracht. Informatie over de contacten met 

verwijzers (huisartsen, kaakchirurgen, orthodontisten) kunnen door middel van (digitale) interviews of 

vragenlijsten verkregen worden. 



 

 

 

Patiëntenperspectief 

In het visitatietraject wordt ook het patiëntenperspectief meegenomen. Het doel is om te kijken op 

welke manier de patiënt (actief) bij het zorgproces betrokken is. De meest voor de hand liggende 

mogelijkheid is door gebruik te maken van een patiëntenenquête. Tijdens de visitatie worden de 

uitkomsten besproken: Wanneer is de patiëntenenquête afgenomen, bij hoeveel patiënten? Door wie 

is de patiëntenenquête opgesteld? Wat is er met de resultaten gebeurd?  

Een ander onderdeel met betrekking tot het patiëntenperspectief is de afhandeling van klachten van 

patiënten. Hoe ziet de klachtenregeling van de praktijk eruit? Worden klachten jaarlijks geëvalueerd? 

Zijn er naar aanleiding van een klacht verbeteringen in de praktijk doorgevoerd? Zo ja, welke? 

 

Praktijkfunctioneren/samenwerking in de praktijk 

In elke praktijk wordt samengewerkt. Dit kan zijn door een tandarts met 1-2 assistenten of in grotere 

praktijken waar meerdere tandartsen en assistenten samenwerken. 60 procent van de tandartsen 

werkt in een solopraktijk. Om het zorgproces voor de patiënt zo goed mogelijk te laten verlopen is het 

van belang dat de samenwerking in de praktijk, onafhankelijk van de grootte, goed verloopt en dat de 

praktijk als geheel behoorlijk functioneert.  

Zijn processen goed beschreven? Onderdelen die bij dit onderwerp zouden kunnen horen zijn: 

procedure omschrijvingen (bijvoorbeeld inkoop van goederen, inwerken nieuw personeel), veilig 

incidenten melden, protocollen en richtlijnen in de praktijk, evaluatiegesprekken met personeel, risico-

inventarisatie en evaluatie (RI&E). Vaak is dit een onderdeel van certificering.  

 

Professioneel/individueel handelen  

Van een academicus wordt steeds meer verwacht dat hij zich blijft ontwikkelen. Ook binnen de 

tandheelkunde is het fenomeen life-long-learning niet nieuw. Tijdens de visitatie wordt aandacht 

geschonken aan de professionele ontwikkeling van de tandarts en het personeel. De tandarts kan zijn 

kennis en vaardigheden op peil houden op verschillende manieren. Dit kan door intercollegiaal 

overleg, theoretische en praktische cursussen of digitale bij- en nascholing. Daarnaast kunnen 

bijvoorbeeld congressen bezocht worden. De verschillende mogelijkheden worden tijdens de visitatie 

besproken. Ook de deskundigheid van de overige personeelsleden valt hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Instrumenten 

 

Voor de visitatie wordt gebruik gemaakt van een aantal instrumenten.  

 Visitatie vragenlijst 
Ter voorbereiding wordt door de gevisiteerde tandartsen (zie eerdere opmerking) een 
vragenlijst over de praktijk ingevuld. De vragenlijst bestaat uit vragen die betrekking hebben 
op vier domeinen: evaluatie van zorg, patiëntenperspectief, praktijkfunctioneren en 
professionele ontwikkeling. 

 Interviews 
Tijdens de visitatie kunnen interviews gehouden worden met medewerkers in de praktijk zoals 
een assistente, mondhygiëniste, preventie-assistente, etc. Ook kunnen interviews gehouden 
worden met tandtechnici, verwijspraktijk, kaakchirurg of orthodontist.  

 Dossieronderzoek 
 

Daarnaast kan een aantal instrumenten gebruikt worden ter ondersteuning van de visitatie indien deze 

door de praktijk zijn beschreven of uitgevoerd.  

 

 Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RIE) 
De RIE heeft betrekking op de ARBO-omstandigheden in de praktijk. 

 Patiëntervaringen 
Patiëntervaringen kunnen door de praktijk in bijvoorbeeld een enquête zijn onderzocht. 

Mogelijke verbeterpunten die daaruit gekomen zijn, worden besproken. 

 Richtlijnen 

 Werkinstructies/protocollen  

 Arbeidsovereenkomsten 
 

Tijdens de visitatie zijn de uitkomsten van het dossieronderzoek en de visitatievragenlijst getoetst en 

besproken. 

 

 

 


