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Voorwoord
Het eerste nummer van Praktĳkmanager magazine verscheen dit voorjaar en
is met veel enthousiasme ontvangen door de lezers. De praktĳkmanager was
de laatste jaren dan wel uitgegroeid tot een volwaardige functie binnen de
mondzorg, maar gerichte informatie die ondersteuning
De behoefte
biedt in het dagelĳks werk ontbrak. En die behoefte was er
wel, gezien de vele positieve reacties die we ontvingen.
was er wel,
Een tweede nummer kon dan ook niet uitblĳven. Sterker
gezien de vele
nog, we hebben besloten om in december nog een keer te
verschĳnen en volgend jaar ook drie tot vier keer bĳ je op
positieve
de mat te liggen.

reacties die we
ontvingen.

Zoals je ziet hebben we wel wat gesleuteld aan de lay-out.
Ietsje moderner en frisser. En door net iets meer ruimte te
geven aan de artikelen leest het ook nog eens prettiger. Maar wat lees je dan?
Net als in nummer 1 weer hele verschillende, praktische informatie die aansluit
bĳ de diversiteit van je werk. Van social media inzet, omgaan met conflicten,
investeringen in apparatuur en verduurzaming tot een uitgebreide uitleg over
het KEW-dossier. Uiteraard hebben we ook aandacht voor de mens achter de
praktĳkmanager. In een nieuwe rubriek ‘mag ik je wat vragen?’ maken we in
iedere uitgave kennis met een collega en er is een column opgenomen.
Wil je de artikelen liever online lezen? Dat kan via www.dentista-magazine.nl.
Volg ons dan meteen ook even op Instagram @praktĳkmanager_magazine.
Daar bieden we ook extra informatie en tips. Over tips gesproken: Voor baliemedewerkers is er op 24 september een interactief event in de Mauritskazerne
in Ede. Kĳk voor meer informatie op www.dentalbestpractice.nl.
Heb je zelf tips, ideeën, of wil je eigen input leveren? Laat het ons weten via
pm@dentalbestpractice.nl.
Veel leesplezier!
Lies ligtvoet
Ilko Alink

Ilko Alink, Lies Ligtvoet
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Ai Lien Oei
Social media in de tandartspraktijk

Blijf authentiek
en geloofwaardig
Social media in de tandartspraktĳk
Op 1 juli 2019 nam ik - Ai Lien Oei - een kleine praktĳk in hartje Amsterdam
over. Zoals je waarschĳnlĳk weet is in bĳna heel Nederland een te kort aan
tandartsen, maar in Amsterdam hebben we helaas een overschot. Kort na
een overname ben je vaak eerst druk met alles achter de schermen. Ik nam
de praktĳk over zonder personeel dus ik was tandarts, mondhygiënist,
stoelassistent, balieassistent en manager in één. Ik moest zelf leren waar je
je personeel vandaan haalt, hoe contracten worden geregeld, hoe je een
patiënt inschrĳft, bestellingen regelt en wat je met je dentale afval moet
doen. En ondertussen moest die agenda natuurlĳk wel vol komen, want die
investering was gedaan en zou zich toch echt moeten terugbetalen.

Waarom social media?
Mĳn gevoel zei dat ik nog geen budget had voor marketing, ik kon het beter
in een andere hoek zoeken dacht ik. Daarbĳ begon ik eerst met de rondvraag bĳ vrienden en kennissen: hoe ben jĳ bĳ je huidige tandarts terechtgekomen? Waarom zou je willen overstappen naar een nieuwe tandarts?
Velen geven aan dat ze zochten op Google,
of de praktĳk vonden door er toevallig langs
te lopen. Anderen zeggen dat ze getipt zĳn
door een bekende, of dat ze reviews hadden
gelezen. Ik hoorde niet een keer het antwoord: ‘social media’.
De meest genoemde rede om over te stappen was zoals te verwachten verhuizing,
maar niet geheel verrassend was ook de afwezigheid van een persoonlĳke band met
de tandarts een rede om wel over te stappen. Als ik doorvroeg gaf iedereen aan loyaal te zĳn aan zĳn of haar tandarts als er
een band gevoeld werd, maar als ze die band
niet hadden, gaven ze stuk voor stuk aan zonder moeite naar mĳ over te
willen stappen. Daar zag ik direct een kans. Als ik moet opvallen tussen al
die andere tandartspraktĳken in Amsterdam dan moet ik het anders doen.
Zorgen dat ik een band creëer en het gesprek openhoudt. Zo begon ik met
het posten op vooral Instagram. Een snel medium dat heel visueel is. Het
klonk eerst misschien gek, je tandarts op Instagram, maar ik zie dat er in de
afgelopen tĳd steeds meer collega’s ook zĳn gestart. Juist omdat het niet
de standaard is kun je met korte teksten en beeld gemakkelĳker een band
creëren met je patiënten.
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Hoe bedenk je de content?
Hoe ik mĳn content bedenk en plaats is een leerproces
geweest. Ik begon met het zoeken van grappige
of kleurrĳke plaatjes en pictogrammen waarbĳ ik een
weetje kon plaatsen. Die beelden vind ik via verschillende kanalen. Ik volg kunstenaars en designers en ik
kĳk op Rawpixel en Pinterest. Soms gebeurt dat ook
andersom, ik krĳg een vraag van een patiënt of lees
iets bĳzonders in het nieuws. Dan heb ik eerst een
tekst bedacht en zoek er daarna beeld bĳ. Al snel merkte ik dat de plaatjes niet oneindig zĳn en het lastig is
om iedere keer weer een geschikt beeld te vinden.
Daarom ben ik ook foto’s en filmpjes gaan plaatsen.
Het mooie aan een filmpje is dat je daadwerkelĳk alles
kan bespreken. Een valkuil is dat je dan te veel informatie in het filmpje wil stoppen. Houd het dus kort en
bondig. Ook adviseer ik je niet te veel na te denken en
de video’s in één of twee takes op te nemen. Zo blĳft
het natuurlĳk en ontspannen. In mĳn geval ben ik er
inmiddels achter dat filmpjes het meeste ‘engagement’
creëren. Ik denk dat dit zo is, omdat bewegend beeld
meer opvalt. Om het toch interessant te houden kun je
beter niet alleen filmpjes maken, de afwisseling houdt
je volgers bĳ de les. Er bestaan overigens zat bedrĳven

kracht van herhaling. Als je twĳfelt over de aankoop van
een nieuwe telefoon en je ziet deze voorbĳ komen in
een tv-commercial, maar ook in de krant en via je Instagram dan ben je sneller geneigd om hem te kopen. Bĳ
social media zĳn het wellicht maar één of twee kanalen,
maar je kan wel meerdere keren per week in iemands
blikveld terecht komen. In eerste instantie bereikte ik

“Ik ben er inmiddels achter dat filmpjes
het meeste ‘engagement’ creëren”
aan wie je dit kunt uitbesteden en sommigen nemen er
iemand voor in dienst. Ik zelf ben daar geen voorstander van. Het idee van het gebruik van social media is
juist het gat te dichten tussen die strenge autoritaire
tandarts en de kwetsbare patiënt. Door zelf content te
creëren blĳf het authentiek en geloofwaardig.

Wie bereik je met social media?
Die vraag stelde ik mĳ helemaal in het begin ook al.
Het antwoord had ik destĳds nog niet. Maar wat natuurlĳk een gegeven is is dat marketing vaak zit in de

vooral vrienden en kennissen die mĳ meerdere keren
voorbĳ zagen komen en daarna dachten, ‘ik stap gewoon over’. Daarna werden het ook vrienden van vrienden, want die zagen dat hun vrienden mĳ volgden en
dus kwam ik over als een betrouwbare tandarts. Inmiddels ben ik zover dat ik via Instagram vragen krĳg over
wensen of problemen van patiënten en is er ook iemand geweest die letterlĳk zocht op #dentist en zo bĳ
mĳ terechtkwam. Daarnaast blĳft het dus ook een kanaal om de patiënten die je al hebt te blĳven informeren zodat ze je niet vergeten, maar ook zodat ze vragen
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De beste keuze in medisch debiteurenbeheer

durven te stellen over bĳvoorbeeld bleken of beugels.
Wel is het zo dat de gebruikers van Instagram veelal wat
jonger zĳn. Gemiddeld genomen bereik ik de patiënten
tussen de 20-40 met social media.
Zoals je begrĳpt denk ik dat dit voor iedere praktĳk een
toevoeging kan zĳn. Een kleine kanttekening lĳkt me
dat je het leuk moet vinden, er gaat best wat tĳd in zit-

ten en je moet creatief blĳven. Als je te weinig post zal
je het opgebouwde effect weer tenietdoen. Aan de andere kant moet je er vooral niet te veel over nadenken.
We blĳven tenslotte tandartsen en geen professionele
marketeers!
Ai Lien Oei, tandarts-eigenaar van
‘De Amsterdamse Tandarts’

Tips
•

Plaats je een filmpje? Houd het kort en bondig,
niemand heeft zin om naar hele lappen tekst te
luisteren!

•

Wissel een weetje af met een tip en een andere
keer plaats je informatie over je personeel. Zo
houd je de content afwisselend en je volgers
geboeid.

•

Door kennis te delen vergroot je je
geloofwaardigheid, je komt meer over als de pro.

•

Door ook foto’s en filmpjes van jezelf en je team
te delen voelen de patiënten zich verbonden en
zullen ze zich gemakkelĳker kwetsbaar opstellen.

•

Je kunt je sociale kanalen ook gebruiken voor
promo, bĳvoorbeeld een bleekactie.

•

Houd je patiënten up-to-date over bĳvoorbeeld
coronamaatregelen of andere openingstĳden.
Maar gebruik het niet alleen daarvoor, je content
moet wel interessant blĳven anders verlies je
volgers.

•

Gebruik hashtags die relevant en bekend zĳn.
Ik gebruik bĳvoorbeeld altĳd #amsterdam.
Dit is namelĳk een veelgebruikte hashtag die
veel mensen kan bereiken, maar ik ben ook ‘De
Amsterdamse Tandarts’ dus het past ook heel
goed.

•

Maak je niet te veel druk over de lay-out of hoe
mooi je foto of filmpje is. Je bent en blĳft een
tandartspraktĳk en geen modemerk. Zo houd je
het ook voor jezelf leuk en blĳft het authentiek.

7

Meneer
de B.,
Wat
moet ik
ermee?
Conflicthantering en omgaan
met ‘lastige’ patiënten
Pauline Sterenborg
“Nee hè, meneer de B. komt vandaag!” Je voelt de siddering
door je praktĳk trekken: collega’s die nu al opzien tegen het
bezoek van ‘die ene’ patiënt. Misschien heb jĳ dat als praktĳkmanager ook wel eens, dat je schrikt als je een bepaalde
naam in de agenda ziet staan. ‘Die ene’ patiënt die zo grof,
onaardig of onbeschoft uit de hoek kan komen. Of die man
die zo vrouwonvriendelĳk is en altĳd van die smakeloze
grappen maakt. Die je liever ziet gaan dan komen.
Hoe reageer je daarop? Hoe begeleid je je team? En wat doe
je als praktĳkmanager wanneer je ziet dat één van je medewerkers problemen heeft met een patiënt? Aan de hand van
voorvallen uit mĳn eigen praktĳk ga ik hierop in en geef ik
handvatten.

Lastige patiënt of lastig gedrag?
Ik weet nog goed dat ik de kriebels kreeg als mevrouw W. in
mĳn agenda stond. Die vrouw zei namelĳk helemaal níets.
Gaf nauwelĳks antwoord op mĳn vragen. Liefst alleen “ ja” of
“nee”, zelfs op mĳn open vragen. Haar zwĳgen voelde intimiderend. En ik was niet de enige die daar last van had. Mĳn
assistent liep het liefste weg uit de behandelkamer, zó ongemakkelĳk vond zĳ het. Ze haalde deze dame pas ‘last-minute’
binnen om te voorkomen dat ze alleen met haar zat. In een,
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voor haar, onaangename stilte, met alleen het ge-

wilde een afspraak verplaatsen en dat lukte niet

luid van de radio.

zoals hĳ het wenste. Hĳ maakte Anna uit voor
“Hoer!”. “Jĳ kunt ook helemaal niets”, zei hĳ. Ze was

Op enig moment heb ik de ‘stoute schoenen’ aan-

er niet eens boos om. Maar wel verdrietig. En

getrokken en mevrouw W. gevraagd of zĳ zich pret-

bang. Ze wilde geen excuses, ze wilde hem ‘ge-

tig en veilig voelde bĳ ons in de praktĳk. Of zĳ ver-

woon nooit meer zien’.

trouwen had in onze behandelingen. Dat ik het
gevoel kreeg dat ik haar niet bereikte met al mĳn

Meneer K. kwam op de niet-verplaatste afspraak.

goedbedoelde pogingen om haar op haar gemak

Ik vroeg hem plaats te nemen op de gewone stoel.

te stellen. Mevrouw W. was blĳ met mĳn vraag. Nu

Van behandelen kon, wat mĳ betreft, geen sprake

durfde zĳ tenminste te zeggen dat zĳ “al dat ge-

zĳn. Eerst moest dit voorval uitgesproken worden.

babbel” storend vond. Vooral ook omdat de radio

Ik vertelde hem dat hĳ over onze grens was ge-

daar ook nog eens tussendoor ‘tetterde’. “Ik heb

gaan toen hĳ Anna uitschold voor hoer. Hĳ zei dat

volledig vertrouwen in jou en jullie. Maar ik vind

hĳ zich dat niet kon herinneren. En, zei hĳ, “ik heb

‘de tandarts’ altĳd heel spannend. Om daarmee
om te kunnen gaan, focus ik me heel erg op mezelf, ik sluit me af. De radio en jullie geklets leiden
mĳ daarbĳ enorm af”. Zo, dat was eruit!
Daarna heb ik mĳ aangepast aan haar behoefte
aan rust en stilte. Radio uit, geen prietpraat, wel
stilte en focus. En wat bleek? Zĳ ontspande! Begon, ná de behandeling, zélf te kletsen. En we wer-

“Ik heb het toch niet
tegen jou gezegd”. Daar
overschreed hĳ een
volgende grens.

den vrienden.
het toch niet tegen jou gezegd”. Daar overschreed
Het helpt als je ‘lastige patiënt’ verandert in ‘lastig

hĳ een volgende grens.

gedrag’. Stel jezelf de vraag wát je nou zo lastig

Ik bleef vriendelĳk maar was vooral heel duidelĳk.

vindt. En durf daarop een eerlĳk antwoord te ge-

“Het maakt niet uit tegen wie je scheldt, wĳ zĳn

ven. Het kan namelĳk best dat het niet bĳ de an-

één. Wat je tegen één van onze medewerkers

der ligt, maar bĳ jou. Of in de connectie tussen

zegt, dat zeg je tegen mĳ. En je kwetst ons alle-

jullie beiden. In mĳn geval wás mevrouw W. niet

maal door woorden als ‘hoer’ te gebruiken. Dat

lastig. Ík vond haar lastig.

accepteren wĳ niet. Nu niet en nooit niet”. Hĳ

Gedrag wordt lastig als jĳ niet het repertoire hebt

schrok zichtbaar van mĳn woorden. Vertelde dat

om ermee om te gaan. Bedenk dus wat jĳ kunt ver-

hĳ er “niets mee bedoeld had”. Dat hĳ dat woord

anderen om het contact met de ander te verbete-

“eigenlĳk heel vaak gebruikt”. Het had voor hem

ren. Jĳ hebt invloed op hoe goed j· aanwezig bent;

duidelĳk een andere lading dan voor Anna. En

in het maken van contact, het geven van persoon-

voor mĳ.

lĳke aandacht. De ander uit laten praten, met oprechte aandacht luisteren en pas daarna reageren.

Hĳ bood zĳn nederige excuses aan. Ook aan Anna.

Dat verkleint de kans op irritaties, misverstanden

Zĳ voelde zich gesteund en gesterkt door de rest

en (verkeerde) aannames. Het helpt om ‘lastig’ ge-

van het team en durfde daarom bĳ het gesprek te

drag met andere ogen te bekĳken. Daardoor kun

zĳn. Wĳ hebben beiden de excuses aanvaard. Op

je er vaak makkelĳker mee omgaan.

voorwaarde dat hĳ ons nooit meer uit zou schel-

Verbale agressie

den. We hebben een duidelĳk grens getrokken.
Daar is hĳ niet meer overheen gegaan. Elke keer

Helemaal beduusd en ontdaan was assistent

dat hĳ daarna naar de praktĳk kwam, was hĳ be-

Anna. Zĳ had de telefoon aangenomen, meneer K.

leefd en vriendelĳk.
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Cursus Gastvrijheid
in de tandartspraktijk
Voor een pa�ënt is het vaak moeilijk de kwaliteit van tandheelkundige zorg
te beoordelen. Wat de pa�ënt wel heel goed weet, is hoe hij/zij het bezoek
aan de prak�jk hee� ervaren. Een posi�eve ervaring zorgt ervoor dat de
pa�ënt graag terugkomt en enthousiast praat over jullie prak�jk. Voor zo’n
posi�eve ervaring is gastvrijheid een voorwaarde; jouw rol als
assistent is daarbij heel belangrijk.
Daar richten we ons op in deze cursus.
Een echte eyeopener!

Schrijf je
snel no
g
in!

www.dentalbestprac�ce.nl

Volg jij
ons al op
Instagram?

De architect voor
tandheelkundige praktijken
BURO
ARCHITECTS

S

@PRAKTIJKMANAGER_MAGAZINE

Bel /mail voor een vrijblijvende afspraak om uw plannen
met ons te bespreken

www.burosarchitects.com
info@burosarchitects.com T. 079- 889 16 56 / 06-55 71 87 25
Nieuwbouw I Verbouw I Renovatie I Interieur I Bouwbegeleiding
Indien gewenst Turnkey Project

Handvatten voor de
praktijkmanager:
⁕ Coach medewerkers in wat zij zelf
anders kunnen doen
⁕ Help medewerkers bij het stellen van
hun grenzen
⁕ Bedenk met het hele team hoe je
incidenten voorkomt
⁕ Bied veiligheid door rugdekking te geven

kwaad bewust zĳn. Dit is zĳn normale manier van doen.
Sommige medewerkers negeren zĳn gedrag. Het gaat hun
ene oor in en hun andere oor uit. Andere hebben er last van.
Meneer de B. heeft op hen het effect van een rode lap op een
stier.
Een van die medewerkers is Eva. Zĳ gaf aan niet te weten
hoe ze ermee om moest gaan. Zĳ vroeg of zĳ gesteund zou
worden door tandartsen en praktĳkmanager, wanneer ze
meneer de B. van repliek zou dienen. “Ik weet niet of ik dat
beleefd kan. Dat verdient hĳ ook niet. Ik wil hem vooral klip
en klaar vertellen dat hĳ ons kwetst met zĳn vrouwonvrien-

Verbale agressie is ook agressie. En dat mag nooit! Dat is vér

delĳke gedrag. Mag ik alles zeggen, staan jullie achter mĳ?”

over de grens! Benoem wat jĳ vervelend, kwetsend of ongepast vindt. Ga niet in discussie maar trek je grens. De discus-

Een duidelĳke hulpvraag waar de praktĳk heel serieus mee

sie, of ‘hoer’ een scheldwoord is of niet, heb ik vermeden.

omging. Het hele team is meegenomen in deze kwestie. Wie

Dat deed niet ter zake. Waar het om ging was dat meneer K.

ervaart wat als kwetsend, intimiderend of onbeschoft? Hoe

wist, vóelde, dat hĳ over onze grens was gegaan.

gaan we daarmee om? Hoe reageren we? En hoe zorgen we
voor elkaar?

Waar die grens ligt, dat bepaal jĳ. Door op tĳd een grens te
stellen, blĳf je leidend. Als professional doe je dat op een res-

Als praktĳkmanager heb je hier een belangrĳke taak. Eva

pectvolle en open manier. Maak vriendelĳk duidelĳk dat je

trekt háár grens. Haar hulpvraag is een schreeuw om veilig-

grensoverschrĳdend gedrag niet accepteert. Daarmee

heid, aandacht. Ze wil serieus worden genomen. Het is aan

voorkom je dat je in een machtsstrĳd verwikkeld raakt.

jou om die signalen op te vangen en op waarde te schatten.

Manipulatief of intimiderend gedrag

Meneer de B. is het heerschap dat ‘model’ staat voor de be-

Meneer de B. voelt zich ‘vriend van de tandarts’. Hĳ denkt

schrĳving in de inleiding. Hĳ vormde de directe aanleiding

zich daardoor privileges toe te kunnen eigenen: veel aan-

om in gesprek te gaan over onze omgang met ‘lastige’ pati-

dacht claimen, extra tĳd vragen, te laat komen, te allen tĳde

enten. Het was een eyeopener om te merken dat iedereen

een afspraak kunnen eisen. En, misschien wel het verve-

het anders ervaart en er anders mee omgaat. Alleen al dat

lendste: ‘poeslief’ tegen de tandarts en arrogant tegen de

inzicht is verrĳkend. Iedereen pakt zĳn of haar eigen rol en

assistenten. Zaken die weerstand oproepen bĳ veel van de

bepaalt zĳn of haar eigen grens. We leerden dat het een

medewerkers. Vooral ook omdat meneer de B. veel vrouwe-

teamprestatie is om conflicten te voorkomen. En we zoch-

lĳke medewerkers schoffeert.

ten samen naar het antwoord op de vraag: “Meneer de B.,
wat doen w ermee?”

Aan de balie zegt hĳ zelf wel even met de tandarts te bellen
“omdat de dames geen afspraken kunnen maken”. Aan de

Zo’n gesprek wens ik jou en jouw team ook toe. Wie is jullie

stoel maakt hĳ seksistische, ongepaste en vrouwonvriende-

meneer de B.? En wat doen jullie daarmee? Ga in gesprek,

lĳke grappen; meestal ten koste van de medewerker die op

vraag wat jouw medewerker nodig heeft en betrek het hele

dat moment assisteert. En in het voorbĳgaan maakt hĳ deni-

team. Want een veilige en prettige werkomgeving creëer je

grerende opmerkingen over kapsel, figuur, of kleding van de

met en voor elkaar.

vrouwelĳke medewerkers.

Pauline Sterenborg is tandarts, eigenaar van PBS Advies en
docent bĳ Dental Best Practice. Zĳ adviseert en traint tandart-

Let wel, deze beschrĳving is vanuit het perspectief van een

spraktĳken bĳ het ontwikkelen van een gastvrĳe(re) werkomge-

deel van de medewerkers. Meneer de B. zal zich van geen

ving. www.pbs-advies.nl.
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STEL UW SET VAN STERIELE
MEDICAL DISPOSABLES
SAMEN VOOR EENVOUDIGE
HERHAALBESTELLINGEN

eigen gepersonaliseerde set samenstellen.

U kr�gt begeleidend advies van een dentale professional op basis van ervaringen van andere prakt�ken.
Bek�k in deze catalogus de mogel�kheden of doorloop het stappenplan op de website.
Uw set wordt bewaard, zodat u gemakkel�k met 1 druk op de knop herhaalbestellingen kunt doen.

Meer weten? Kijk op www.

com

Woordzoeker
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De investering

T-Scan, digitale
occlusie en articulatie
Praktijkmanagers vertellen over een investering voor hun praktijk. Aan het woord zijn
Annemarie Janssen en Sandra Jacobs van Dental Clinics Westervoort en Marianne
Hendriksen van Reconstructieve Tandheelkunde Beuningen/ Lingewaard Tandartsen.
Zij bespreken de aanschaf van een T-Scan, een digitaal occlusie- en articulatie systeem.

Waarom heeft de praktijk een T-Scan aangeschaft?
Annemarie en Sandra: Toen onze voorganger de heer Luĳnenburg in 2014 de T-Scan
aanschafte had hĳ veel vertrouwen in de toekomst hiervan. Hĳ, en inmiddels wĳ ook, zĳn
van mening dat kracht, articulatie en occlusie veel invloed heeft op het bieden van goede
duurzame tandheelkunde.
Marianne: Onze tweede T-Scan hebben we om meerdere redenen aangeschaft. Allereerst
omdat we met vĳf kamers en het veelvuldig gebruik door alle tandartsen nog wel eens
misgrepen. Anderzĳds omdat we in onze Academie graag up-to-date blĳven met de
nieuwste materialen.

Welke overwegingen waren er?
Annemarie en Sandra: Bĳ ons was de grootste overweging de verbetering van de patiëntenzorg. Uit ervaring hebben wĳ vaak onverklaarbare pĳnklachten kunnen verhelpen door
middel van de T-Scan. Deze goede resultaten hebben ons doen besluiten het apparaat in te
zetten.

Marianne: “Het
behandelgemak en
de resultaten hebben
uiteindelijk de
doorslag gegeven.”

Marianne: De prĳs is altĳd belangrĳk maar werkplezier en gemak
telt zeker mee. Misgrĳpen of werken met materialen waarmee je
de beoogde resultaten niet kunt halen is enorm frustrerend. Het
behandelgemak en de resultaten hebben uiteindelĳk de doorslag
gegeven.

Ben je als praktijkmanager betrokken bij de aanschaf
en het gebruik in de praktijk?
Annemarie en Sandra: Destĳds niet, dat was de toenmalige eige-

naar van de praktĳk, maar nu willen wĳ middels overleggen binnen de verschillende Dental
Clinics teams bewustwording creëren en tegelĳk motiveren voor het gebruik/aanschaf van
de T-Scan.
Marianne: Als het in de praktĳk zo is dat mensen regelmatig misgrĳpen, moeten wachten,
of dit deel van de behandeling dan maar overslaan, dan zien we dat in de tandarts overleggen terug. In dit geval waren we al bekend met de T-Scan en heeft het zĳn waarde laten zien.
Het erkennen dat we er echt nog één misten heeft uiteindelĳk de doorslag gegeven. Vanuit
de tandarts overleggen komt zo’n uitbreidingsverzoek vervolgens op mĳn bureau. Hierna
overleggen we met de tandarts eigenaren of zo’n aanvraag en offerte akkoord is. Natuurlĳk
kĳken we wat betreft het aanschaffen van nieuwe apparaten ook naar de geplande investe-
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ringen voor het hele jaar. En nemen we boekhoudkundig de

mond. De T-Scan werkt in onze praktĳk als een controle- en

investeringsaftrek mee. Dat kan betekenen dat we tactisch

diagnostisch middel. Zo proberen we de kwaliteit beter te

de investering over een jaar heen tillen. Dit overleg is vaak

waarborgen. De T-Scan biedt een prachtige meerwaarde.

nog even met onze accountant.

Welke impact heeft de T-Scan aankoop op de
praktijk?

Promoten jullie (het gebruik van) de T-Scan ook
via jullie website?
Annemarie en Sandra: Nee, binnen Dental Clinics is er nog

Annemarie en Sandra: Na de aanschaf van de T-Scan heb-

te weinig motivatie voor het concept T-Scan. Dit gaat over

ben wĳ ervaren hoe kort de lĳnen zĳn met Easier Dental

zowel de kosten van de aanschaf en resultaten. Desondanks

Care, waar geregeld ondersteuning geboden werd aan het

zĳn er gelukkig wel meerdere Dental Clinics praktĳken met

hele team. Samen zĳn er protocollen opgesteld voor tand-

een T-Scan. Wĳ hopen hiermee als praktĳk een verschil te

artsen én assistenten!

kunnen maken in de toekomst.

Marianne: In ons geval waren wĳ al bekend met de T-Scan,

Marianne: Nee, op onze website voor patiënten promoten

maar wat ontzettend fĳn is in onze samenwerking met Easier

we niets. Zelfs in onze Academie zĳn we terughoudend in

Dental is dat ze niet alleen de T-Scan verkopen aan een al

het promoten van één systeem. We laten het zien en tonen

bestaande relatie, maar evengoed nog kritisch controleren

de verschillende methodes en apparaten. Mooi is dat cursis-

of er geen werkwĳzen zĳn ingeslopen die niet meer juist zĳn

ten via ons, op eigen verzoek en indien gewenst, wel een af-

en of er nog steeds gewerkt wordt met de T-Scan om het

spraak mogen maken voor een proefplaatsing.

beste eruit te halen. Dus ook nu zĳn alle medewerkers up-to-date geschoold.

Heb je tips voor collega’s die ook een T-Scan
willen aanschaffen?

Hoe vaak maak je er gebruik van?

Annemarie en Sandra: Laat je goed informeren over de mo-

Annemarie en Sandra: Op dit moment te weinig, intern pro-

gelĳkheden en resultaten van de T-Scan. Het is prettig dat je

beren wĳ met geregeld overleg dit te verbeteren. Er zit wel

het apparaat voor aanschaf kunt proberen, hierdoor kan je

een stĳgende lĳn in!

zelf ervaren wat het voor jou kan betekenen in de praktĳk.

Marianne: Alle dagen worden de T-Scans ingezet. En daar-

Dit helpt met de goede resultaten op lange termĳn en uitein-

naast laten we regelmatig in onze academie de resultaten

delĳk heeft de patiënt hier veel profĳt en plezier van. Patiënt

zien in de casus presentaties.

blĳ, wĳ blĳ!
Marianne: Vraag een proefplaatsing aan, ervaar zelf wat de

Zijn er naderhand veel kosten voor onder andere
onderhoud en updates?

T-Scan voor jou kan betekenen. Zien is doen en een positief
resultaat overtuigt zowel de behandelaar als de patiënt!

Annemarie en Sandra: Goede software heeft onderhoud nodig en het is belangrĳk daar de nodige kosten voor te maken.
Dit calculeer je in bĳ de aanschaf en komt niet onverwachts.
Marianne: Deze kosten horen erbĳ en moet je bĳ aanschaf
mee calculeren. Ze zorgen voor een optimaal gebruik.

Wat levert de T-Scan op voor de praktijk en de
patiënt?
Annemarie en Sandra: Voor de praktĳk een goede diagnose
met hierdoor een bewust behandelplan. Bĳ een betere diagnose zal er beter inzicht zĳn voor zowel de behandelaar als
de patiënt, waardoor op langere termĳn duurzamere resultaten worden behaald. En daar profiteert de patiënt van!
Marianne: Veel mooie inzichten en voor patiënten een
mooie manier om te zien waar soms ‘de schoen wringt’ ofwel het gebit druk ervaart, wat je uiteindelĳk niet wilt in de

Annemarie Janssen

Marianne Hendriksen
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Meld je
g
vandaa
!
nog aan

Opleiding Management & leidinggeven

8-daagse opleiding voor de ervaren praktijkmanager
Tijdens deze opleiding - gegeven door Liesbeth den Hollander - leer je onder
andere hoe je meer invloed uit kunt oefenen �jdens een gesprek en
welke handva�en je kunt gebruiken om op een succesvolle manier leiding te
geven aan je team.
Hoe stuur je veranderingen op een eﬀec�eve manier aan? En hoe zorg je
ervoor dat de medewerkers gemo�veerd en tevreden zijn?
Deze opleiding is een perfect vervolg op onze opleiding Praktijkmanager.

Ga voor meer informatie en voor
het inschrijven naar onze website

www.dentalbestprac�ce.nl

Houdt energievreters en energiegevers in balans

oe blijven we fit
in ons werk?
Een groeiend personeelstekort, stijgende pensioenleeftijd en hoge werkdruk onderstrepen
het belang van oprechte aandacht voor mondzorgprofessionals. Aandacht voor duurzame
inzetbaarheid is belangrijker dan je denkt: wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dit niet
alleen het welzijn van mondzorgprofessionals stimuleert, maar ook hun prestaties en dus de
kwaliteit van patiëntenzorg. Met enkele praktische adviezen zorg je ervoor dat je medewerkers hun werk kunnen volhouden mét behoud van werkplezier.
Evelien van Leeuwen en Sebastiaan van Wermeskerken

“In ons werk kennen we allemaal de
zogeheten energiegevers en energievreters, factoren waar je blĳ of
minder blĳ van wordt,” vertelt Evelien van Leeuwen, eigenaresse van
Adviesbureau Fit in je Werk. “Zĳn
die twee niet in balans, dan wordt
het lastiger om je werk op een prettige manier te kunnen blĳven volhouden, zo is wetenschappelĳk
aangetoond. Als de werkdruk over

“Velen merken op
dat ze tijdens hun
werkdag te weinig
tijd ervaren om
tot rust te komen.”
een langere tĳd te hoog wordt ervaren, kan dit negatieve gevolgen
hebben voor het welzĳn van de
mondzorgprofessionals en bĳvoorbeeld leiden tot een burn-out. In
samenwerking met DentalCens
heb ik voor een aantal tandarts- en
mondhygiënistenpraktĳken in Ne-

derland de behoeften en uitdagingen van mondzorgprofessionals
rondom duurzame inzetbaarheid
geïnventariseerd. Wat zĳn zoal de
werkaspecten die mondzorgprofessionals energie kosten of juist
energie geven? De uitkomsten zĳn
voor menig zorgverlener ongetwĳfeld herkenbaar.”

snoept. Eén keer is niet erg, maar
als dat bĳna elke dag gebeurt, is het
bĳ elkaar opgeteld wel heel veel.’
Dat alles zorgt bĳ sommigen voor
twĳfels over hun duurzame inzetbaarheid: ze ervaren hun werk als
een stressbaan, weten niet of ze het
nog jaren volhouden.”

Veel mondzorgprofessionals
lopen op hun tandvlees

Tĳdens de inventarisatie noemden
mondzorgprofessionals ook veel
aspecten waar ze energie van krĳgen. “Ze worden gelukkig van prettig patiëntencontact, een persoonlĳke band met patiënten en
tevreden patiënten. Daarnaast
wordt de werksfeer genoemd als
bepalende factor voor werkplezier.
Een hecht team en gezelligheid
worden hoog gewaardeerd. Tegelĳkertĳd geven veel ondervraagden
aan dat de werksfeer in coronatĳd
onder druk staat. Het werk is onpersoonlĳker geworden en er is geneuzel en geouwehoer. Mensen
hebben daarnaast behoefte aan
informeel contact met collega’s,

“Veel mondzorgprofessionals ervaren een te hoge werkdruk, ze lopen
op hun tandvlees, kunnen minder
hebben en zĳn eerder toe aan vakantie,” vervolgt Evelien. “Mondzorgprofessionals vinden dat de
werkdruk in de laatste jaren is toegenomen. Velen merken op dat ze
tĳdens hun werkdag te weinig tĳd
ervaren om tot rust te komen.
Lunchpauzes worden ingekort en
als het programma uitloopt, wordt
er aan het einde van de dag langer
doorgegaan. Een assistent omschreef het heel treffend: ‘Er worden dikwĳls kwartiertjes vanaf ge-

Energiegevers
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“Creëer een positieve teamsfeer en
geef structureel aandacht aan
de werkbeleving.”
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bĳvoorbeeld tĳdens teamuitjes. Vóór corona waren ze
in een praktĳk gewend om wekelĳks met elkaar te
sporten of een ommetje te wandelen, zulke activiteiten vielen weg terwĳl ze juist zo waardevol zĳn.”

Aandacht en waardering
Ook steun en waardering van leidinggevenden worden
genoemd als belangrĳke factoren om het werk vol te
houden. Een medewerker vertelt: “Met Pasen zĳn we

verwend, met Valentĳn kreeg iedereen een roos, zo
voel je je erkend.” Tegelĳkertĳd wordt aangegeven dat
er behoefte is aan meer persoonlĳke aandacht. Gesprekken over hoe het met je gaat zĳn essentieel. In
coronatĳd was daar niet altĳd even veel aandacht voor,
dat werd door velen gemist.

Structurele aanpak
“Voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers is
stilstaan bĳ werkbeleving - op structurele basis absoluut noodzakelĳk. Reflecteren op werkaspecten
die (te) veel energie kosten of juist energie opleveren is
een eerste stap in het creëren van een gezonde balans
tussen energiegevers en -vreters. Vervolgens is het
belangrĳk om te onderzoeken hoe je stimulerende, uitdagende of plezierige aspecten in het werk meer kan
opzoeken en beter om leert gaan met belastende
werkfactoren. Werkgevers kunnen medewerkers hierin ondersteunen. Bĳvoorbeeld door regelmatig in gesprek te gaan over werkbeleving, en onderwerpen als
werk-privé balans, werkplezier en werkdruk te bespreken. Dit kan bĳvoorbeeld een vast onderdeel zĳn van
teamvergaderingen. Medewerkers kan gevraagd worden hoe zĳ hun werkplezier beoordelen en of de werkgever of collega’s kunnen helpen om dit te verbeteren.
Daarnaast kunnen leidinggevenden geregeld met medewerkers in gesprek gaan over werkbeleving, bĳvoorbeeld onder het genot van een kop koffie.”

Actief trainingsprogramma
Om duurzame inzetbaarheid binnen de praktĳk te be-

vorderen, krĳgt het team van deze praktĳk de komende tĳd een actief trainingsprogramma aangeboden.
Onder begeleiding van Evelien wordt gewerkt aan een
ondersteunende en goede team-sfeer en een gezonde
balans tussen energiegevers en energievreters. In het
programma is aandacht voor teambuilding en wordt
bewustzĳn gecreëerd over werkaspecten die energie
kosten en energie opleveren. Daarnaast worden handvatten aangereikt die mondzorgprofessionals helpen

hun werk en loopbaan proactief vorm te geven om
werkplezier te vergroten.
Managing director Sebastiaan van Wermeskerken is
enthousiast: “Ik merk dat medewerkers deze gerichte
aandacht voor hun welbevinden waarderen. Het programma geeft snel inzicht in de werkbeleving van onze
medewerkers, levert praktische handvatten op voor
medewerkers en werkgevers om hier een positieve
draai aan te geven en resulteert in concrete adviezen
om hier ook na het trainingsprogramma aandacht aan
te blĳven geven. Zo bouwen we samen verder aan de
cohesie in ons team en kunnen we fit en met plezier
aan het werk blĳven.”

Enkele praktische tips
Voor de lezer die nu al geïnspireerd raakt om met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan, heeft Evelien
tot slot nog een paar praktische tips: “Een pauze is een
niet te onderschatten oplaadmoment tĳdens een
drukke en hectische werkdag, houd daar nadrukkelĳk
rekening mee bĳ de planning, creëer daarnaast een
positieve teamsfeer en geef structureel aandacht aan
de werkbeleving van mondzorgprofessionals en zorg
dat je weet hoe het met hen gaat.”

Evelien van Leeuwen, Adviesbureau Fit in je Werk, fit@injewerk.nl
Sebastiaan van Wermeskerken, Tandheelkundig Centrum Vitalis,
Dentalcens, svanwermeskerken@dentalcens.nl
Meer weten? Neem gerust contact met ons op: 085-3035929 of
info@dentalcens.nl
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T-SCAN ™

DIGITAAL OCCLUSIE ANALYSE SYSTEEM
METEN = WETEN

VERHOOG DE KWALITEIT EN PRESTATIES VAN UW TEAM

Verbeter uw efficiëntie

Verbeter de resultaten
Objectieve gegevens zorgen
voor effectievere
behandelingen en resultaten

Data Integratie
Integreer met digitale
afdrukken en biometrische
gegevens

Patiëntenvoorlichting
Gemakkelijk te begrijpen,
visuele gegevens verhogen de
acceptatie van uw patiënt

Digitale workflow
Bespoedig uw workflow
door digitaal te werken

Onderscheid jezelf
Verruim uw
behandelingsmogelijkheden en
vergroot uw patiëntenbestand

Bespaar tijd en geld door
terugkerende bezoeken te
verminderen

Neem vandaag nog contact met ons op
voor een gratis demonstratie en
hands-on t.w.v. €1.000,Deze actie is geldig t/m 30 september
www.easierdentalcare.com
info@easierdentalcare.com
0174-752060

COLUMN

Ik stel me vandaag
kletsbaar op!
Het is 06.30 uur. Mĳn supersonische alarmklok laat het
gekwaak van kikkers en wat oerwoudachtige geluiden
horen…. Nog één keertje snoozen dan…! Het begin van
een FĲNE dag is begonnen. Kids naar school en mama
naar de praktĳk.
Vrolĳk en vol energie kom ik de praktĳk inlopen. Mĳn
lieve collega’s begroet ik altĳd vriendelĳk en als de
agenda het toelaat, even een korte babbel over de
kids, was het een gezellig
etentje, leuke date gehad?
Ik maak tussendoor mĳn
cappuccino en vervolgens
loop ik naar mĳn kantoor. Dit
soort korte ‘kwebbelmomentjes’ vind ik in mĳn werk
erg belangrĳk, “happy people, work happy!” Plus de FĲNE glimlach van het team
maakt een bezoekje aan de
tandarts een stuk gezelliger.
Eenmaal achter mĳn ergonomische bureau, waarvan
ik nog steeds niet alle knopjes begrĳp, probeer ik vandaag maar eens ‘staand’ te
starten. Nog steeds even
wennen, want in het begin
leek het alsof ik aan de bar
stond in de kroeg. Back to bussiness!
De dag is begonnen, je zult het vast herkennen: 33
e-mails (gisteren had ik toch alles weggewerkt?),
vakatie-aanvragen, planning voor volgende week, reintegratie gesprek, assistente die in quarantaine zit.
Oh ja, er werd ook geroepen dat we lekkage hebben

aan het dak en de andere tandarts wil graag nog wat
bespreken over het KEW-dossier. Welkom in de wereld
van de praktĳkmanagers!
Het klinkt mega cliché, maar een leukere baan kan ik
me echt niet voorstellen! Heerlĳk al die actie, hectiek
en het snelle schakelen. Soms zit het tegen, maar gelukkig vaak ook mee. En weet je? Wees vooral niet bang
om fouten te maken. Hier leer je van! Soms zul je zien
dat je een verkeerde inschatting hebt gemaakt. Ik hoop
dat jĳ dan net als ik, twee
hele leuke praktĳkeigenaren
hebt, die je de ruimte geven
om het zelf op te lossen. Samen zĳn wĳ sterk. Help! Ik
klink nu bĳna als een coach
van een voetbalteam. Maar
eigenlĳk is het wel zo. Een
goede samenwerking begint
met duidelĳke en heldere
communicatie. Zodra jĳ en
de praktĳkeigenaar samen
op 1 lĳn zitten, zul je merken
dat je dit ook uitstraalt. Als
jullie als ‘leiders’ van jullie
team samen dezelfde doelen voor ogen hebben, zal je
zien dat dit veel rust creëert
binnen je team. Rust & Balans in deze bizarre tĳden is
waar we allemaal naar op zoek zĳn!
Renate Faulhaber is praktijkmanager bij De Fijne Tandartsen
in Barneveld & mama van drie tienerdochters en een dochtertje
van 8.
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Het
Event
voor de
praktijkmanager
Op 21 mei 2021 vond het event voor de praktĳkmanager plaats in de Prodentfabriek in Amersfoort. Een
event georganiseerd door Dental Best Practice speciaal voor alle praktĳkmanagers in het veld. Normaal gesproken is dit event live op locatie, maar dit keer een
heuse tv-show live vanuit de studio. Het was een dag
vol interessante gespreksonderwerpen, inspiratie en
handvatten voor de dagelĳkse praktĳk. De deelnemers
konden thuis inloggen om zo het programma op de
voet te volgen en hun vragen konden ze kwĳt in de app
die vervolgens werden behandeld tĳdens de tafelgesprekken. En dat wat nog niet alles. De deelnemers
ontvingen thuis ook een bomvolle borrelbox gevuld
met lekkere hapjes en drankjes om te nuttigen tĳdens
de livestream.
22

Het programma bestond uit een gevarieerd aanbod
van sprekers over uiteenlopende onderwerpen dat
door de enthousiaste tafelhost Inga Tjapkes aan elkaar werd gesproken.
HR-specialist Monique Heĳtel trapte het event af met
een interessante en vooral actuele presentatie over
arbeid juridische kwesties m.b.t. corona. Vervolgens
namen Caroline Cuppens, Liesbeth den Hollander en
Kirsten Heukels het stokje over. Van hen leerden we
alles over de ideale personeelsbezetting, het geven
van feedback en omdenken.
Daarnaast vroeg praktĳkmanager Marenka Franke,
Alexander Tolmeĳer en Sjoerd Kuiken, het hemd van

het lĳf. Wat is het belang van een praktĳkmanager en
hoe stel je goede doelen?
Kortom, een ontzettend inspirerend en leerzaam event.
Wil jĳ volgend jaar ook bĳ zĳn? Zet dan 20 mei 2022 alvast in je agenda, want dan staat het volgende prakĳkmanager event weer gepland.

Het Event voor
de praktijkmanager

20 mei 2022
Zet hem in je agenda!
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Documenten en processen onder controle

In 4 stappen meer
overzicht
Veel praktĳken in Nederland zĳn druk om alle documenten en processen op orde te brengen.
Een waardevolle tĳdsinvestering, die resulteert in overzicht en rust in de praktĳk. Om dit
te realiseren zit de uitdaging in het bewaken van het overzicht, zeker weten dat alles klopt,
letten op de details en het onderhouden van de processen. Dit artikel geeft een aantal handvatten van zaken die snel en éénvoudig geregeld kunnen worden.
Jelle Verdorst

1

Maak een jaarplanning voor
alles dat periodiek moet gebeuren. Veel zaken in de praktĳk
zĳn gebonden aan wet- en regelgeving, waarbĳ je afhankelĳk bent of
de leverancier op tĳd contact opneemt. Het is logischerwĳs veel beter om hier ook zelf grip/zicht op te
houden. Denk hierbĳ aan: Watercontrole, BA-kleppen controle, onderhoud aan sterilisatieapparatuur,
overzicht van de gevaarlĳke stoffen
controleren en de RI&E van de
ARBO weer doen.

2

Breng de AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming) en de WKKGZ (Wet
Kwaliteit Klachten en Geschillen
Zorg) op orde. Allereerst dien je de
juiste formats te gebruiken voor de
verplichte registers. Dus het verwerkersregister (AVG), het datalekken register (AVG) en de juiste
formulieren om incidenten te registreren. Daarna zullen de registraties van datalekken en incidenten
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niet vanzelf gaan. Overal gebeuren
ze, maar ze worden zelden tot niet
geregistreerd. Zet deze punten op
de agenda voor de aankomende
vergadering en bepaal als team:
wat is een incident, hoe en wanneer registreren wĳ dit en hoe registreren wĳ datalekken.

3

Zorg dat medewerkers protocollen waarmee ze te maken krĳgen gelezen en begrepen
hebben en deze ondertekenen voor
akkoord. Als medewerkers de protocollen waarmee ze werken niet
kennen, hebben deze eigenlĳk weinig waarde. Bĳ een inspectie of audit wordt namelĳk altĳd eerst gevraagd hoe iemand werkt voordat
de protocollen ernaast worden gehouden. Is iemand het er niet mee
eens? Laat die persoon dan zelf
een suggestie voor wĳziging doen.
Is iedereen in het team akkoord,
laat die persoon dan ook de wĳziging verwerken. Als praktĳkmanager ben je namelĳk geen adminis-

tratief medewerker. Daarnaast krĳg
je hierdoor steeds meer betrokkenheid van het team.

4

Zorg dat alle personeelsdocumentatie compleet is en
het personeelsdossier de verplichte onderdelen bevat; De wettelĳk
verplichte zaken zoals een hepatitis B vaccinatie, een röntgencursus
en een backgroundcheck (voor
personeel aangenomen sinds januari 2016), maar ook de opgeslagen
en ondertekende functioneringsgespreksverslagen. Daarbĳ wil je
natuurlĳk zelf een aantal documenten verplicht in het dossier hebben
zoals diploma’s, getekende sleutel/
kleding verklaring en het ondertekende privacy beleid. Heb je inzichtelĳk wat in elk dossier moet zitten?
Loop ze dan na en check of alles
compleet is.

Jelle Verdorst, commercieel directeur
en mede-eigenaar van DentalRules
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Mag ik je
wat vragen?
Tera Roeders-Bandel

Waarom de keuze voor dit vak?
Ik hou van het werken met mensen en van de verschillen die ze met zich meebrengen. Dat je met elkaar doelen haalt en groeit naar een hoger niveau door ieder
afzonderlĳk in zĳn of haar kracht te zetten. Voorheen
heb ik dit binnen commerciële organisaties gedaan
waar klantvriendelĳkheid en het bieden van ‘delight’
absolute prioriteit hadden. Maar deze facetten zĳn natuurlĳk net zo belangrĳk binnen de patiëntenzorg. Het
is voor mĳ en het team dan ook een uitdaging om een
bezoek aan de tandarts te maken tot een leuk uitje. De
dynamiek en veelzĳdigheid van het vak zorgen voor
nimmer een saaie dag én het ‘ontzorgen’ van de complete organisatie maakt mĳ blĳ.

Waardoor raak je geïnspireerd?
Wĳ hebben ons team laten testen op teamrollen van
Belbin. Een absolute aanrader om te weten wat je
krachten en valkuilen zĳn. Maar het geeft vooral ook
inzicht dat je elkaars en diverse kwaliteiten nodig hebt
om verder te komen. Eén van mĳn teamrollen is ‘brononderzoeker’. Kort gezegd wordt die rol omschreven
als ‘een extraverte en innemende persoon die altĳd op
zoek is naar nieuwe informatie en interessante contacten en gericht is op brainstormen, vernieuwen en
ontwikkelen. Inspiratie opdoen zit in mĳn DNA om het
zo maar te zeggen. Hoe uit zich deze teamrol dan?
Waar haal ik mĳn inspiratie vandaan? Letterlĳk overal:
uit mĳn eigen team, diverse blogs, ervaringen bĳ andere bedrĳven, overleg met collega praktĳkmanagers,
Pinterest en Semco (een bedrĳfsmodel dat gedeeltelĳk de basis vormt van onze praktĳkvoering).
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Maar ik raak ook geïnspireerd door stagiaires van bĳvoorbeeld Acta, RuG of HU. De toekomstige generatie
behandelaars die beschikken over de nieuwste inzichten en visie.

Hoe ziet je perfecte werkdag eruit?
Wanneer het team fĳn heeft kunnen werken, alle processen soepel zĳn verlopen en de patiënten blĳ zĳn
met onze praktĳk. Maar ook wanneer iemand de moeite neemt een klacht te melden en vervolgens met diegene in gesprek gaan op weg naar een oplossing. Een
fĳn gesloten deal met een leverancier, of bĳvoorbeeld
nu net na een leuk gesprek met een patiënt die haar
kunst belangeloos aanbiedt voor onze ontvangstruimte.

Waar ben je trots op?
Op de samenwerking binnen ons team waarin openheid en een veilige werkplek de spelregels zĳn.

Naam:
Tera Roeders-Bandel

Geboortejaar:
1971

Studie:
Na mĳn VWO diploma een paar jaar Romaanse Talen en Culturen, hoofdrichting
Frans en een jaar Nederlands recht, niet
afgerond. Vervolgens Management Trainee bĳ Parfumerie Douglas Nederland
BV.

Na de studie:

Daarbĳ beschikt het team over een behoorlĳke dosis flexibiliteit, positiviteit en verantwoordelĳkheidsgevoel. Het resultaat is goed
af te lezen in ons laatste klant tevredenheids- en medewerkers tevredenheidonderzoek.

Wat zou je nog willen leren?
Het artikel in het eerste Praktĳkmanager magazine
‘Wat is je planning vandaag?’ van Caroline Cuppens
spreekt mĳ erg aan. Verder volg ik regelmatig trainingen op arbeidsrechtelĳk- of managementvlak om op
de hoogte te blĳven wat er speelt op personeelsgebied. Overigens zĳn er ook hele interessante blogs van
advocaten in het arbeidsrecht.
Wanneer ik ergens nog een keer tĳd over heb Arabisch.
Daarbĳ geloof ik dat je iedere dag leert wanneer je
daarvoor openstaat.

Welk advies wil je je collega’s meegeven?
Geef je team het volledige vertrouwen om zelfstandig
dingen te kunnen oppakken en bedenken wat betreft
werkprocessen. Deze verantwoording creëert grote
betrokkenheid, geeft mensen veel plezier in hun werk
en laat ze groeien. Een cursus Teamrolmanagement
heb ik ook als heel nuttig ervaren.

Diverse managementtrainingen waaronder ‘Bezielend Leidinggeven’, leiderschapsontwikkeling, teamontwikkeling,
verandermanagement en Belbin Teamrolmanagement. Binnen de Tandheelkunde Catan Praktĳkmanagement, Dental
Best Practice Praktĳkmanager training,
Talentmanagement en verschillende
trainingen die aansluiten bĳ mĳn functie,
waaronder ontslag binnen de zorg.

Werkervaring:
Manager en interimmanager binnen
Parfumerie Douglas Nederland BV, daarna begeleiding van managementtrainees
en startende filiaal managers in de regio
Noord en Oost Nederland (17 jaar).

Werkt bij:
Beekpark Tandartsen in Apeldoorn

Sinds:
1 oktober 2011

Functie:
Team-manager
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Zonnepanelen

Voor de
praktijk
en thuis
Een praktijkmanager wil het beste voor de
praktijkhouder en het team. Daarnaast staat de
praktijkmanager ook midden in de samenleving waar
verduurzaming een trend is. Hoe kan de
praktijkmanager in zijn of haar professie aandacht
geven aan verduurzaming van de samenleving en wat
zijn de fiscale mogelijkheden hiervan voor de
praktijkhouder en het team?
Janet Besten

Relatie praktijkmanager versus
praktijkhouder
Een beter milieu begint bĳ jezelf, maar wat kan je dan
zoal doen? De volgende zaken kan je al meteen toepassen: Vervang oude gloeilampen door ledlampen,
zet lichten tĳdig uit of plaats een lichtschakelaar, zet
apparaten niet op stand-by, maar helemaal uit, zet
stekkerblokken aan het eind van de dag uit en haal ongebruikte stekkers uit het stopcontact, decoratie door
middel van planten, print bewust, maak gebruik van
lokale partners, reis met het ov en de fiets, investeer
duurzaam.
Veel van bovenstaande punten betreft bewustwording. De laatste twee punten bieden naast een milieubĳdrage ook een fiscale tegemoetkoming. In dit artikel
worden de duurzame investeringen toegelicht.
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Om in aanmerking te komen voor de investeringsregelingen van de fiscus dient er een bedrĳfsmiddel te worden aangeschaft waarvoor geldt dat:
• Een verplichting is aangegaan (bĳvoorbeeld acceptatie van een geldige offerte) én
• Het bedrĳfsmiddel langer dan 1 jaar meegaat.
De investeringsregelingen zĳn:
1. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (hierna te noemen KIA) (minimum investeringsbedrag* € 450)
2 Milieu-investeringsaftrek (hierna te noemen MIA) en
VAMIL (minimum investeringsbedrag* € 2.500) + investering genoemd op milieulĳst 2021 (site RVO.nl)
3. Energie-investeringsaftrek (hierna te noemen EIA)
(minimum investeringsbedrag* € 2.500) + investering genoemd op energielĳst 2021 (site RVO.nl)
*) investeringsbedrag is de aanschaf- en/of voortbrengingskosten
inclusief BTW en inclusief aankoopkosten en installatiekosten

Naast bovenstaande fiscale regelingen is er de subsidieregeling SDE++ 2021. Deze regeling opent 5 oktober
2021. Deze regeling geldt voor installaties die worden
aangesloten op het elektriciteitsnet via een grootverbruikersaansluiting.
De investeringsregelingen zullen worden uitgelegd
aan de hand van een voorbeeld met een zonnepanelen
opstelling van meer dan 15kWp (alleen installaties

boven de 15kWp komen voor op de milieulĳst en de energielĳst) en zonder
grootverbruik aansluiting. Voor onderstaande installatie is minimaal 1,7m2 ad
42 panelen = 71,4 m2 dakoppervlakte benodigd (uitgaande van 360 wp (Watt-piek) per paneel).

Situatie
Praktĳkhouder is een verplichting aan-

gegaan om 42 panelen ad 360 wp voor een totaalbedrag ad € 15.427 (inclusief 21% BTW ad € 2677 en installatiekosten) op zĳn bedrĳfspand óf gehuurde
bedrĳfspand te leggen. De winst uit de praktĳk bedraagt € 75.000. Hieronder zĳn twee rekenvoorbeelden opgenomen:
• In rekenvoorbeeld 1A exploiteert de praktĳkhouder
een onderneming vanuit een B.V.
• In rekenvoorbeeld 1B exploiteert de praktĳkhouder
een onderneming vanuit een eenmanszaak.

1A. Vennootschapsbelasting (VPB)
Belastbaar bedrag voor aanschaf zonnepanelen

Zonder panelen

Met panelen

€ 75.000

€ 75.000

KIA; 28% € 15.427

€ -4.320

EIA: 45,5% van € 15.247

€ -6.937

Afschrijving zonnepanelen 2021: 6,67% € 15.247

€ -1.016

Belastbaar bedrag na aanschaf zonnepanelen

€ 75.000

€ 62.727

Te betalen VPB 15% (tarief 2021 t/m € 245.000)

€ 11.250

€ 9.409

1B. Inkomstenbelasting (IB)
Zonder panelen

Met panelen

KIA; 28% € 15.427

€ -4.320

EIA: 45,5% van € 15.247

€ -6.937

Afschrijving zonnepanelen 2021: 6,67% € 15.247

€ -1.016

Aftrek fiscale winst

€0

Voordeel IB (rekening houdende met MKB winstvrijstelling)* € 0

€ -12.273
€ -3.916

*) indien belastbaar inkomen in de 1e schĳf (tot € 68.508) blĳft

2. VPB/IB en BTW
VPB

IB

Besparing aan VPB c.q. IB:
- Besparing in het jaar van aanschaf (zie 1A c.q. 1B)

€ 1.841

€ 3.916

- Besparing in de resterende 14 jaar (bedrijfsmiddel
wordt in 15 jaar afgeschreven)

€ 2.134

€ 4.538

€ 3.975

€ 8.454

Te betalen BTW (zie kopje BTW (Omzetbelasting))

€ -207

€ -207

Besparing belasting

€ 3.768

€ 8.247
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Het Miele Experience Center
Perfect voor uw bedrijfsevent.
Het Miele Experience Center
is de meest smaakvolle
locatie voor events met
een culinaire omlijsting.
Van een kookworkshop
met uw team, tot een
productpresentatie in ons
theater, van een vergadering
in ons conferentiecenter,
tot een groots diner in
onze black box.

Het Miele Experience Center beschikt
over verschillende ruimtes voor de meest
uiteenlopende evenementen. Geschikt voor
formele bijeenkomsten tussen 2 personen,
maar ook voor informele evenementen
voor gezelschappen tot wel 500 gasten.
Hiernaast is het MEC zeer centraal in het
land gelegen en hebben we beschikking over
ruim voldoende gratis parkeergelegenheid.
Wij vertellen u graag meer over onze
mogelijkheden.
Graag tot ziens bij het Miele
Experience Center,
Martijn van Vlodorp
Head of Miele Experience Center
De Limiet 2
4131 NR Vianen
034 737 85 76
evenementen@miele.nl

Uitgangspunten
•

•

•
•

Aangenomen dat de praktĳkhouder
alleen activiteiten vrĳgesteld van BTW
verricht
Aangenomen dat 50% van de opgewekte energie voor eigen gebruik is en 50%
wordt terug geleverd aan de energiemaatschappĳ
Aangenomen dat de panelen een
rendement hebben van 85%
Aangenomen dat de energieleverancier
een tarief van € 0,19 voor eigen gebruik
en € 0,07 voor terug levering in rekening
brengt

Overige financiële gevolgen:
• Geen energiekosten (er wordt meer opgewekt dan
verbruikt)
• Vergoeding voor meer opgewekte energie dan verbruikte energie
In bovenstaande berekening is gebruik gemaakt van
de EIA in plaats van de MIA en VAMIL, omdat het percentage van de MIA categorie 1 36% bedraagt tegenover 45,5% van EIA.
BTW (Omzetbelasting)
Omdat er energie geproduceerd wordt is er sprake van
een belaste activiteit. Voor deze belaste activiteit
dient BTW aangifte gedaan te worden.
BTW aangifte (op jaarbasis)
Omzet terug geleverde energie 50% 42 panelen ad 360
wp ad 0,85 ad € 0,07 = € 450 excl BTW. Omzet eigen
gebruik energie 50% 42 panelen ad 360 wp ad 0,85 ad
€ 0,19 = € 1.221 excl BTW
Af te dragen BTW 21% € 351
Voorbelasting
€ 144 = 1/5 * € 2.677 * 450 / (450+1221)
Te betalen BTW

Relatie praktijkmanager versus team
(praktijkhouder als privé persoon)
Ook voor particulieren is het momenteel erg interessant om zonnepanelen aan te schaffen. De meest optimale situatie is de situatie dat de opgewekte energie
ongeveer gelĳk is aan het eigenverbruik. Aannemende
dat er in een gezinssituatie 4000 wp benodigd is, is onderstaande berekening te maken.

Casus
Huishouding A is een verplichting aangegaan om 12
panelen ad 360 wp voor een totaalbedrag ad € 4.408
(inclusief 21% BTW ad € 765 en installatiekosten) op
zĳn/haar woning te leggen.
Het jaar van aanschaf:
Omzet volgens forfait € 100
Voorheffing
€ 765
Teruggaaf BTW
€ 665
Door een investering ad € 4.408 minus € 665 = € 3.743
heb je levenslang geen energiekosten. De investering
is in 5 jaar terugverdiend! Gezien het huidige rendement op de spaarrekening en als voorziening voor de
oude dag (lage woonlasten bĳ een pensioensituatie) is
dit een zonnige investering.
Laat de zon maar schĳnen!
Janet Besten is klantadviseur bĳ Van Oldeniel bedrĳfs- en
belastingadviseurs in Deventer.

€ 207

Het is raadzaam om de kleine ondernemersregeling
aan te vragen. Hierdoor behoeft er na het eerste jaar
geen BTW aangifte meer gedaan te worden (en dus
geen BTW meer betaald te worden).
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Dentalair is het grootste fullservice dentaldepot van tandheelkundig Nederland.
Al ruim 57 jaar leveren wij met onze bedrijfsonderdelen producten en diensten
op gebieden van consumables, equipment, bouw en interieur.
Wij nemen graag uw totale bouwzorgen uit handen. Met veel motivatie, inspiratie, creativiteit en
gevoel voor functie en design worden uw dromen werkelijkheid.
Dentalbouw maakt het in de praktijk!

linkedin.com/company/dentalair

facebook.com/DentalairBV

instagram.com/dentalair_nl

pinterest.com/dentalair_nl

Het KEW-dossier
Op elke locatie waar met straling wordt gewerkt, moet een zogenaamd Kernenergiewet-dossier (KEW-dossier) aanwezig zijn. Dus ook in de tandheelkundige praktijk, waar tegenwoordig
vrijwel altijd één of meer röntgentoestellen in gebruik zijn. Het KEW-dossier kan worden gezien
als een administratieve last, maar dat is beslist niet de opzet ervan.
Paul van der Stelt

Wettelijk kader van het KEW-dossier
Alle regelgeving met betrekking tot het gebruik van
röntgentoestellen is gebaseerd op de publicaties van
de ICRP (International Commission on Radiological
Protection). Vanwege het gezag dat de ICRP als onafhankelĳke organisatie van experts heeft, is de Europese regelgeving en vervolgens ook de Nederlandse wetgeving gebaseerd op de informatie van de ICRP. In
Nederland gaat het om de Kernenergiewet (KEW) en
de bĳbehorende Algemene maatregelen van bestuur
(AMvB), die ook wetgevende kracht hebben. De belangrĳkste AMvB is het Besluit basisveiligheidsnormen
stralingsbescherming. De praktische uitwerking is geregeld in een aantal Ministeriële regelingen, waarvan
de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming voor de tandheelkunde het meest relevant is.1
Twee andere belangrĳke regelingen zĳn de Regeling
stralingsbescherming medische blootstelling en de
Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling. Er zĳn nog meer regelingen, maar die zĳn voor
de tandheelkundige toepassing van straling minder
relevant. In deze besluiten en regelingen staat onder
meer welke verplichtingen de gebruiker van straling
heeft en aan welke eisen de apparatuur moet voldoen.

Gebruik van het KEW-dossier
In het KEW-dossier wordt alle informatie vastgelegd
met betrekking tot de gebruikers van de röntgenappa-

ratuur, de aanwezige apparatuur en de protocollen die
gevolgd worden bĳ het vervaardigen van röntgenopnamen. Op deze manier is inzichtelĳk wie verantwoordelĳk
is voor de diverse aspecten van de stralingshandelingen
en wordt verzekerd dat de apparatuur aan de te stellen
kwaliteitseisen voldoet. Deze informatie gebruikt de Inspectie (IGJ) bĳ een praktĳkbezoek, maar in eerste instantie geeft het de leden van het tandheelkundig team
inzicht in de manier waarop röntgentoepassingen veilig
kunnen plaatsvinden.

Inhoud van het KEW-dossier
In de Praktĳkrichtlĳn Tandheelkundige Radiologie van de
KNMT2 is vermeld welke onderwerpen deel uitmaken van
het KEW-dossier. De meest relevante documenten zĳn:

1. Locatiegegevens
Het KEW-dossier bevat de volledige adresgegevens van
de praktĳk, de naam van de praktĳk (juridische entiteit),
een kopie van het uittreksel van de KvK inschrĳving en
ook wie de eigenaar van de praktĳk is (de ondernemer).
De ondernemer is verantwoordelĳk voor het beschikbaar stellen van de vereiste middelen voor veilig gebruik
van straling en het aanwĳzen van een Toezichthoudend
medewerker stralingsbescherming (TMS), die verantwoordelĳk is voor de stralingsveiligheid in de dagelĳkse
praktĳkvoering en de handhaving van de afgesproken
protocollen.
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2. Aanwezige apparatuur
Van alle röntgentoestellen die in de praktĳk aanwezig
zĳn, wordt de ruimte genoemd waar het toestel is geplaatst, het type toestel, en de datum van ingebruikneming. Ook apparatuur die niet in gebruik is, maar bĳvoorbeeld in opslag, moet worden opgenomen in dit
overzicht.

daarvoor moet hebben gehad, geldt ook dat hĳ/zĳ na
vĳf jaar moet kunnen aantonen dat er voldoende nascholing is gevolgd om de kennis up-to-date te houden. Dit kan onder andere door een bewĳs van deelname aan een nascholingscursus of congres. De
nascholing TMS moet in totaal een omvang hebben
van minimaal vier uur en voor nascholing CBCT-TMS
acht uur.

3. Gebruikers van de apparatuur
Van alle leden van het tandheelkundig team, die betrokken zĳn bĳ het vervaardigen van de röntgenopnamen, wordt naam en functie vermeld en op grond van
welke scholing de betrokkene röntgenverrichtingen
mag uitvoeren. Hieruit volgt dan ook wie verantwoordelĳk is voor de indicatiestelling (dit moet een BIG-geregistreerde tandarts zĳn die de TMS scholing heeft

5. Protocollen
In het KEW-dossier wordt een kopie opgenomen van
de protocollen voor de opnametechnieken die met de
aanwezige toestellen kunnen worden uitgevoerd, zoals belichtingstĳden, buisspanning en buisstroom.
Voor relevante toestellen worden hierbĳ de programma’s genoemd die kunnen worden geselecteerd, bĳ-

Inzicht in de manier waarop
röntgen toepassingen veilig
kunnen plaatsvinden.
gedaan), wie mag delegeren, en aan wie gedelegeerd
mag worden. Bĳ aanwezigheid van CBCT-apparatuur
moet worden aangegeven wie de aanvullende scholing voor het gebruik van deze apparatuur heeft gedaan.
Ook wordt vermeld wie door de eigenaar van de praktĳk is aangesteld als lokaal stralingsdeskundige. Deze
heeft de verantwoordelĳkheid voor het toezicht op de
dagelĳkse gang van zaken met betrekking tot de radiologische activiteiten.
Tenslotte wordt hier aangegeven wie er als coördinerend stralingsdeskundige voor de praktĳk optreedt.
Dit is de stralingsdeskundige die de stralingsrisicoanalyse moet goedkeuren (zie punt 7).

4. Scholing en nascholing
Voor iedereen wordt een kopie van het diploma op
grond waarvan de bevoegdheid is verkregen, in het
KEW-dossier bewaard. Voor iedereen die betrokken is
bĳ het maken van opnamen en dus de juiste scholing
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voorbeeld bĳ panoramische apparatuur de instellingen
met aangepaste veldgrootte of de belichting voor opnamen bĳ kinderen. Voor een CBCT-toestel gaat het
om de instelling van onder andere veldgrootte, kV, de
resolutie en de keuze van een complete- of halve scan
per opname. In dit hoofdstuk wordt ook een copy van
de instructies bĳ delegatie opgenomen. In de Praktĳkrichtlĳn tandheelkundig radiologie (KNMT) staan voorbeelden die kunnen worden aangepast aan de eigen
praktĳksituatie.2

6. Acceptatietest
Na installatie van een röntgentoestel moet de monteur een test uitvoeren om vast te stellen of alle functies van het toestel naar behoren werken. De Praktĳkrichtlĳn radiologie van de KNMT2 geeft een overzicht
van de uit te voeren metingen. Deze worden vastgelegd in een rapport, de zogenaamde acceptatietest ,
ter beschikking gesteld aan de praktĳkeigenaar en opgeslagen in het KEW-dossier.

Ha n d ige ch eck l
ist op
d e v ol g e n d e p
a gin a!
7. Onderhoud van apparatuur

8. Stralingsrisicoanalyse

De goede werking van een röntgentoestel is belangrĳk
voor de veiligheid. Dit betekent dat er jaarlĳks controle
van de verschillende functies van het toestel moet
plaatsvinden (de zogenaamde prestatietest). In de
Praktĳkrichtlĳn van de KNMT wordt meer in detail aangegeven op welke aspecten een intraoraal of een
panoramisch toestel moeten worden gecontroleerd.
Deze controle kan door de tandarts zelf worden uitgevoerd. In elk geval moet in het KEW-dossier worden
opgenomen wie de prestatietest heeft uitgevoerd, op
welke datum, volgens welke procedure (gebruikte
meetinstrument en dergelĳke) en wat de resultaten
hiervan waren.
Er bestaan dosismeters waarmee met één of enkele
belichtingen de reproduceerbaarheid van de buisspanning, de buisstroom en de belichtingstĳd kan worden vastgesteld (bĳvoorbeeld Raysafe, Unfors*). Bĳ
gebruik door een groep tandartsen kan de investering
van een dergelĳke dosismeter (ca. € 2500,-) opwegen
tegen de kosten van het laten uitvoeren van de jaarlĳkse controle door een externe instantie. Voor een panoramisch toestel en voor CBCT-apparatuur is het wel
nodig de jaarlĳkse controle door een externe instantie
te laten uitvoeren. Het spreekt vanzelf dat ook tussentĳds natuurlĳk de goede werking van het toestel (kwaliteit van de opname, signalen tĳdens de productie van
straling en dergelĳke) nauwlettend moeten worden
gecontroleerd.

In elke praktĳk moet een stralingrisicoanalyse en evaluatie worden uitgevoerd. Hieruit blĳkt de aard en omvang van de stralingshandelingen en de beoordeling
van de risico’s. Aan de hand van de evaluatie hiervan
kan speciale aandacht worden gegeven aan de verdere bescherming van locaties in de praktĳk waar het
stralingsniveau relatief hoger is dan elders.
De tandarts kan de risicoanalyse zelf doen, of deze uitbesteden aan een externe instantie. Het is wettelĳk
vereist dat de stralingsrisicoanalyse wordt goedgekeurd door een coördinerend of algemeen stralingsdeskundige. Een dergelĳke stralingsrisicoanalyse
wordt in eerste instantie uitgevoerd bĳ het in gebruik
nemen van de praktĳk en röntgenvoorzieningen, en
daarna telkens als er een bouwkundige wĳziging heeft
plaatsgevonden of een toestel is vervangen.
Een belangrĳk aspect van de stralingsrisicoanalyse is
het bepalen van de zogenaamde voorziene onbedoelde blootstellingsituaties. De ‘blootstellingssituatie’ is
het jargon voor het produceren van straling om een
opname te maken. ‘Onbedoeld’ zĳn die situaties die
niet volgens plan verlopen, zoals het maken van een
belichting voordat het röntgentoestel juist is ingesteld, of als gevolg van technische fouten aan het toestel. ‘Voorzien’ betekent dat het te verwachten is dat
dit ooit een keer zou kunnen gebeuren. Als de kans op
een dergelĳke situatie klein is maar de daaraan verbonden doses hoog, dan moet actie worden
ondernomen om de kans verder te verminderen. Als onderdeel van de stralingsrisicoanalyse wordt een overzicht opgenomen van de
voorziene onbedoelde blootstellingsituaties
die zich in de praktĳk zouden kunnen voordoen en de aandachtspunten ter verbetering.
Ook worden hier organisatorische maatregelen ter bevordering van de stralingsveiligheid
genoemd.

9. Registratie en vergunning

Dosismeter van Raysafe, Unfors

Alle intraorale, panoramische en cefalometrische röntgentoestellen moeten worden geregistreerd bĳ de ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, anvs.nl of
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Radiologie in de tandartspraktijk
Een tandarts of specialist die het maken van röntgenfoto’s
indiceert of in zijn prak�jk r ntgentoestellen wil gebruiken moet
daarvoor een ade uate basisopleiding Toezichthoudend edewerkers
tralingsbescherming hebben gevolgd. aarnaast dien je minimaal eens in de vijf
jaar - aan bij- en of nascholing te doen.
ental est rac�ce helpt je graag verder om jouw prak�jk up to date te krijgen en
houden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van radiologie.
asisopleiding Toezichthoudend
tandheelkunde

edewerker tralingsbescherming voor

ursus verplichte nascholing Toezichthoudend
tralingsbescherming

edewerker

asisopleiding one eam T Toezichthoudend
tralingsbescherming

edewerker

ursus verplichte nascholing one eam T Toezichthoudend
tralingsbescherming
ursus one eam T Toezichthoudend
voor verwijzers

edewerker

edewerker tralingsbescherming

Ga voor ons gehele aanbod aan radiologie opleidingen
en cursussen en voor inschrijven naar onze website!

www.dentalbestpractice.nl
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Checklist KEW-dossier
Toestel
• Lijst aanwezig(e) röntgentoestel(len); aantal; type en plaats.
• Verklaring van leverancier
röntgentoestel dat het aan
de wettelijke eisen voldoet bij
oplevering.
• Uitslagen acceptatietest van
röntgentoestel bij oplevering.
• Copy melding röntgentoestel.
• Uittreksel inschrijving KvK van
praktijk.
• Onderhoudscontract röntgentoestel.
• Bevindingen onderhoudsinspectie toestel; elektrisch, mechanisch, dosimetrisch (zie ook
richtlijn radiologie KNMT).
Medewerkers
• Lijst van tandartsen met bevoegdheid maken röntgenopnamen.
• Copy van BIG-registratie (tandartsen).
• Copy van certificaat Eindtermen Stralingshygiëne voor
Tandartsen en Orthodontisten
(voor tandartsen).
• Copy van certificaat bevoegdheid overigen (externe cursus
voor assisterenden).
• Aanwijzing van toezichthoudende deskundige door ondernemer/eigenaar praktijk.
De praktijk
• Stralingsrisicoinventarisatie en
–analyse.
• Uitslagen dosimetrie (indien
aanwezig).
• Copy prototocol ‘maken van
opnamen’ (zie KNMT-model).
Overig
• Adres leverancier röntgenapparatuur.
• Handleiding geïnstalleerde röntgentoestellen.

loket.anvs.nl). Voor CBCT-toestellen, mobiele en draagbare toestellen is vergunning vereist. Zowel registratie als
vergunning kan digitaal worden geregeld via de website
van de ANVS. Het toestel mag pas in gebruik worden genomen na goedkeuring door de ANVS. Alle documentatie
rond de aanvraag en goedkeuring van de ANVS wordt opgenomen in het KEW-dossier.

10. Persoonsdosimetrie
Als persoonsdosimetrie wordt toegepast, moeten de uitslagen hiervan in het KEW-dossier worden bewaard.

11. Overig
Alle verdere documentatie die betrekking heeft op röntgenapparatuur of op de röntgenprocedures wordt ook
opgenomen in het KEW-dossier. Bĳvoorbeeld handleidingen en instructieboeken van de röntgentoestellen en
adressen van leveranciers van röntgenapparatuur en
hulpmiddelen voor röntgenopnamen.
Op elke locatie waar stralingshandelingen worden verricht moet een KEW-dossier aanwezig zĳn of op een andere manier direct beschikbaar (ANVS-verordening artikel
4.1). Het KEW-dossier moet bewaard blĳven tot vĳf jaar na
dato.
Bĳ de eerste in gebruik neming van een praktĳk vergt de
opstelling van een volledig KEW-dossier enige aandacht.
Daarna is het vooral een goed hulpmiddel om controle te
houden op de veiligheid van de röntgenapparatuur en de
wĳze waarop deze gebruikt worden.
Paul van der Stelt is emeritus-hoogleraar orale en
maxillofaciale radiologie

Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming;
Staatsblad 2017: 404.
2
KNMT-richtlĳn Tandheelkundige radiologie; Koninklĳke
Nederlandse Maatschappĳ tot bevordering der
Tandheelkunde (KNMT). 2018.
* RaySafe Thinx Intra: https://www.raysafe.com/products/x-raytest-equipment/xraysafe-thinx. Om deze dosismeter te
mogen gebruiken voor prestatietests is een aparte
vergunning van de ANVS nodig.
1
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De beste keuze in medisch debiteurenbeheer

Zorgeloos
overstappen naar Anders
Medical Factoring

Misschien bent u op zoek naar een andere benadering in mondzorgfactoring. Naar een persoonlijke en
sympathieke omgang met u en uw patiënten. Overstappen naar Anders Medical Factoring is eenvoudiger
en sneller geregeld dan u misschien denkt. Hierdoor kunt u zich zorgeloos richten op wat echt belangrijk is:
uw patiënten van de beste zorg voorzien.
Wat kunt u van ons verwachten?
U ontvangt van ons een overstapkit om uw overstap soepel en snel te laten verlopen;
Binnen 48 uur versturen wij een aangetekende opzegbrief naar uw eventuele huidige factoringpartner;
De verwerking van uw overeenkomst wordt binnen 1 werkdag geregeld;
Wij werken samen met alle zorgverzekeraars in Nederland t.b.v. het clearingproces;
U ontvangt van ons promotiemateriaal om uw patiënten te informeren over de uitbesteding van uw facturatie;
Wij ondersteunen u bij het informeren van uw patiënten;
Uw patiënten ontvangen herkenbare facturen met uw praktijklogo;
Toegang tot ons innovatieve, digitale Dashboard waarin u volledige inzage heeft in uw factoringzaken;
Snelle en gegarandeerde uitbetaling;
En misschien wel het belangrijkste: vriendelijke en servicegerichte medewerkers die altijd een stap extra
zetten voor u en uw patiënten.

Bel ons: 085 273 49 79 of mail ons: info@andersmf.nl

www.andersmf.nl

Advertorial

(ver) Bouw je praktijk
in 13 stappen
Max Hagesteĳn, algemeen directeur Dentalair

Als tandheelkundig professional wil je de hoogst mogelĳke kwaliteit leveren. De inrichting
van jouw praktĳk speelt hierin een belangrĳke rol. Dentalbouw helpt graag met het geven
van invulling aan de wensen van de praktĳkhouder en jouw wensen het gehele
traject, van plan naar turn-key oplossing.

1Kennismaking met onze ontwerp-/ project- 6Omdat dit niet mag ontbreken in jouw prak- 9De (ver)bouw gaat van start en we bewaafdeling. Hierbĳ draait het om het in kaart

tĳk bespreken we samen met jou de verdere

ken de planning. Je wordt wekelĳks op de

brengen van jouw wensen, het definiëren

dentale inrichting en het interieur. Hiervoor

hoogte gehouden door de projectleider.

van jouw eisen en het bespreken van de

worden 3D meubel tekeningen en kleur- en

plattegrond van het pand.

sfeerimpressies gemaakt door onze archi-

Inrichting van jouw praktĳk door onze inte10

2Presentatie en bespreken van het eerste

tect.

rieurbouwers en plaatsen van equipement

voorlopig ontwerp. Aan de hand van deze

7We lichten de financiële voordelen toe,

en interieur door ervaren Dentalair mon-

bespreking en jouw gedetailleerde vragen

denk hier bĳvoorbeeld aan de investerings-

doen wĳ nieuwe kennis op voor verdere

aftrek. We ondersteunen je ook bĳ de even-

ontwikkeling van het ontwerp.

tuele financiering

De totale oplevering van jouw praktĳk met
11

3Op basis van het akkoord bevonden voor- 8De werkvoorbereiding gaat aan de slag
lopig ontwerp maken we een exploitatie-

met het voorbereiden van het project, de

begroting om te verifiëren of het binnen

juiste materialen worden ingekocht, er

jouw budget past.

wordt een bouwplanning gemaakt en de

teurs.

de bĳbehorende certificeringen en keuringen.

Opening van jouw praktĳk.
12
Nazorg door onze afdeling Dentalbouw
13

4Verder uitwerken van het voorlopig ont-

juiste mensen worden ingeschakeld. Jouw
aanspreekpunt is de projectleider, onder-

Hiertoe behoort het voorstel van een on-

werp en je ontvangt van ons een ontwerp-

steund door een heel team met de juiste

derhoudscontract, het leveren van revisie-

-offerte.

Dentalbouw,en
onderdeel
eind bijstaan en
en zorgen
voor een praktijk
expertise
kennis.van Dentalair, kan jou van begin tottekeningen
garantieformulieren.
die 100% aan jouw wensen voldoet.

5Mocht

TOS (Technisch Onderhoud en Service).

de exploitatiebegroting binnen

jouw budget passen en na jouw akkoord
van de ontwerpofferte, starten wĳ met het
definitief ontwerp. Dit behelst het maken
van de definitieve werktekeningen, constructieve berekeningen, engineering van
de ventilatie en het klimaat, alsmede de
aanvraag van een eventuele vergunning.
Wet- en regelgeving zĳn voor ons een voorwaarde.

Dentalbouw, onderdeel van Dentalair, kan jou van begin tot eind bijstaan en zorgen voor een praktijk die 100 procent aan jouw
wensen voldoet. Meer weten? Neem contact met ons op: 078-654 3737of info@dentalair.nl
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AL MEER DAN 200 JAAR UW PARTNER OP
HET GEBIED VAN EDELMETAALRECYCLING
uw goederen verzekerd en beveiligd
• altijd
afgehaald door eigen buitendienstmedewerkers

• voor het smelten reinigen wij uw materialen
van uw oude kroon- en brugwerk, in
• smelten
een verwerkingsduur van slechts 1 werkdag
een onafhankelijke analyse, verzorgd
• altijd
door het laboratorium van Edelmetaal
Waarborg Nederland BV
de hoogste vergoeding in valuta
• altijd
en/of fijnmetaal

BEL OF E-MAIL VOOR HET LATEN AFHALEN VAN UW OUDE KROON- EN BRUGWERK

Tel.: +31(0)513 468 110 • e-mail: info@meulen.nl • www.meulen.nl
Polderboskdyk 13a • 8501 ZJ Joure

#1 merk in
interdentale reiniging*

*Nielsen, Interdental Accessories, Value Share, Total Belgium 2020 YTD Feb.

BEHANDEL EEN PATIËNT
niet alleen een mond
Het laatste bewijs van RCT’s toont aan dat gebruiksvriendelijkere
interdentale ragers en rubberen tandenstokers in verband worden
gebracht met een goede opvolging, doeltreffendheid en resultaten.1
GUM® ragers en
tandenstokers zijn
ontworpen om u te
helpen de opvolging
te stimuleren door
producten met
comfort en
gebruiksgemak,
samen met een
betere efficiëntie.

BI-DIRECTION
en TRAV-LER®

SOFT-PICKS®
• Hét interdentale
product waar
patiënten de
voorkeur aan
geven.3

• Gebuiksgemak
voor patiënten
met parodontitis
• Verwijderen tot
wel 25% meer
plaque2

• Voor
parodontale
gezondheid en
patiënten met
minder goede
opvolging.

Alle producten zijn
verkrijgbaar bij

• Stimuleert de
bloedtoevoer
en verwijdert
plaque.4

onze nieuwste
rager ISO 7 is
beschikbaar

INTERDENTALE REINIGING
TER PREVENTIE EN
BEHANDELING VAN
TANDVLEESAANDOENINGEN:
STAND VAN ONDERZOEK

f

1 Hennequin-Hoenderdos NL & Slot DE. Int J Dent Hyg 2018; Graziani F, Int J Dent Hyg 2018; Needleman I, J Clin Periodontol 2005; Wilder RS, Periodontol 2000, 2016.

@

gum.nl

gumbenelux

gumbenelux

in

SUNSTAR Benelux B.V.

2 Sunstar, Plaque removal in-vitro study 2012, data on file. 3 Hennequin-Hoenderdos NL & Slot DE. Int J Dent Hyg 2018 4 Johnson T, Cochrane Database Syst Rev 2015
1 Hennequin-Hoenderdos NL & Slot DE. Int J Dent Hyg 2018; Graziani F, Int J Dent Hyg 2018; Needleman I, J Clin Periodontol 2005; Wilder RS, Periodontol 2000, 2016.
2 Sunstar, Plaque removal in-vitro study 2012, data on file. 3 Hennequin-Hoenderdos NL & Slot DE. Int J Dent Hyg 2018 4 Johnson T, Cochrane Database Syst Rev 2015
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