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Aanpakken...

In dit nummer vind je 
weer hele praktische 
informatie en tips die 
je helpen bij het uit-
oefenen van je vak. 

Nieuwe projecten zĳn er geregeld in de tandartspraktĳk, maar hoe pak je die e�ectief aan en 

waar begin je? Caroline Cuppens merkte dat dit haar makkelĳk afging en vertaalde het in een 

stappenplan. Kort gezegd komt het neer op; formuleer een doel, doe onderzoek, maak een 

plan van aanpak en evalueer. Caroline vertelt er in dit nummer meer over.

Het aanpakken van een nieuw project is wat we hier, bĳ Dental Best Practice ook hebben 

gedaan. Onder invloed van de vraag naar flexibele opleidingsmogelĳkheden hebben we een 

eigen opleidingscentrum in Nĳkerk gerealiseerd. En omdat we vinden dat kennis delen ook 

een beleving moet zĳn, hebben we naast de klinische praktĳkomgeving ook een huiselĳke 

sfeer gecreëerd. Omdat dit zo goed bevallen is, openen 

we begin volgend jaar nog een locatie in Dordrecht, maar 

daarover later meer. 

Over kennis delen gesproken. Naast het artikel van Caro-

line vind je in dit nummer weer hele praktische informatie 

en tips die je als praktĳkmanager helpen bĳ het uitoefe-

nen van je vak. Zo biedt praktĳkmanager Michael Joosen 

oplossingen voor het probleem van alleen maar brandjes 

blussen en niet toekomen aan managen. Natuurlĳk ontkom je niet aan zaken die op korte 

termĳn moeten worden opgelost. Bĳvoorbeeld wanneer je een ziekmelding binnenkrĳgt van 

een collega. Lidy Kuiper gee� in haar artikel tips hoe je om moet gaan met ziekmeldingen die 

nog wel even kunnen duren. En mocht je er helemaal niet uitkomen met een medewerker dan 

vertelt Valesca Nederlof hoe je een ontslagprocedure het beste aanpakt.

We besteden verder nog aandacht aan het onderwerp van de vaste behandelaar, taakdelega-

tie en klantgerichtheid, Renate hee� weer een nieuwe column en Liese Vergeer gee� aan 

waarom ze voor het vak hee� gekozen.  

Wil je als praktĳkmanager nu weten wat wĳ als aanpakkers voor jou kunnen betekenen, 

neem dan contact met ons op! 

Lies ligtvoet

Ilko Alink

PS Achter de schermen ze�en we nog een tandje bĳ. We zĳn bezig met een digitaal platform 

waar je als praktĳkmanager heel veel informatie kunt vinden en in contact kan komen met 

collega praktĳkmanagers om kennis uit te wisselen. To be continued...
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Als praktĳkmanager heb je geregeld een nieuw project. Of het nu gaat om andere 

praktĳkkleding of een herziening van de website. Hoe pak je dat e§ciënt aan? 

Waarmee kan je het beste beginnen? Ik heb gemerkt dat mĳ dit goed afgaat, onder-

zocht hoe ik dat doe en vertaalde het in een stappenplan dat ik hierbĳ beknopt 

behandel. 

Ongemerkt gaan hier verborgen competenties en ervaringen achter schuil. Maar 

het legt ook mĳn tekorten bloot. Zo is mĳn valkuil dat ik een nieuw project niet af-

maak. Een oplossing hiervoor is dat ik een datum afspreek met een collega die 

houdt van afronden, zĳ controleert me en maakt het af. Om de daad bĳ het woord 

te voegen: Hierbĳ kondig ik mĳn praktĳkmanagers boek aan dat medio 2022 wordt 

gelanceerd.

Stap 1: Doel voor ogen?
Waarom wil de praktĳk dit nieuwe project? Is het 

ontstaan vanuit een probleem, of vanuit een wil? 

Wat wil je echt? Wat is de uitkomst die verwacht 

wordt? Formuleer je doelen SMART (Specifiek, 

Meetbaar, Actueel, Realistisch, Tĳdsgebonden).

Stap 2: Onderzoek 
Dit is een stap die ik vroeger oversloeg. Met al 

mĳn enthousiasme begon ik gewoon. Dan kwam 

ik na al mĳn werk erachter dat mĳn oplossing 

niet handig was voor bĳvoorbeeld de patiënt en 

mocht ik weer opnieuw beginnen. 

Onderzoek wat dit nieuwe project betekent qua investering en tĳd, maar ook voor 

patiënt, personeel, praktĳk, eigenaar en leveranciers. Wat is het voor- en nadeel van 

het nieuwe project voor hen? Dit kan je te weten komen door direct de vraag te 

stellen aan deze personen.

Onderzoek hoe anderen dit nieuwe project hebben gedaan. Vraag het na bĳ collega 

praktĳkmanagers, je buurvrouw, of een vriendin. Zoek op het web, vraag na bĳ de 

KNMT, of andere verenigingen. Het wiel hoe� niet opnieuw uitgevonden te wor-

den. Wat zĳn de voor- en nadelen volgens de ervaringsdeskundigen? Check dit met 

die van je eigen doel. Misschien stel je je doelen bĳ of laat je het project zelfs vallen.

Efficiënt aan-
pakken van een 
nieuw project
Caroline Cuppens
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Onderzoek of je het wilt uitbesteden of 

zelf gaat aanpakken. Mĳn advies is om 

bĳ het opze�en een externe (specialist) 

in te schakelen en dan te beslissen wat 

je hierin zelf kan/wilt betekenen. Onder-

zoek welke specialisten er zĳn, check re-

ferenties en vraag o�ertes op.

Stap 3: Plan van aanpak 
Via je doel en onderzoek weet je nu wat 

je verwachte uitkomst is. Met dat voor 

ogen is de weg ernaartoe voor iedereen 

anders. Je kan bĳvoorbeeld naar Rome 

rĳden, maar hoe je dat doet kan op ver-

schillende manieren. Je moet onder an-

dere beslissen met welk voertuig, welke 

route, met een tussenstop, met eten of 

restaurant en met muziek of een luister-

verhaal. Alle keuzes zĳn goed. In deze 

stap ontdek je de praktĳkcultuur; waar 

sta je voor? De visie en missie van de 

praktĳk kunnen hierbĳ de leidraad zĳn. 

Ook komen hier jouw talenten, compe-

tenties en manier van werken naar vo-

ren. Het nieuwe project kan worden op-

gedeeld in vier fasen (Bron: PDCA 

-cyclus*):

1. De voorbereiding (plan), 2. De imple-

mentatie (do), 3. Controle (check), 4. Het 

bĳsturen (action)

1. De voorbereiding kan overlappen met 

stap 2, het onderzoek. Nu ga je er echter 

dieper op in. Denk bĳvoorbeeld aan:

• De vergadering(en) met de specialist, 

eigenaar of een projec�eam plannen

• Het budget opdelen

• Data in de agenda wanneer communicatie naar het team en anderen, data 

van inwerken, data van controle en data van bĳsturen

• Een protocol schrĳven

• So�ware inrichten

2. De implementatie gaat altĳd gepaard met hindernissen. Al heb je het nog zo 

goed voorbereid, iedereen hee� andere filters, weglatingen en vervormingen. 

En je hebt te maken met culturen, normen en waardes, de ervaring. Verwacht 

tegenslag, verwacht kritiek. Dat is een moment om je project te verbeteren. 

Stel een testfase van bĳvoorbeeld 3, 6 of 9 maanden voor. Dit gee� onbewust 

een signaal dat vertragingen, frustraties en onrust mogen. We zĳn het aan het 

testen én daar horen nog ‘fouten’ bĳ zou men kunnen denken. Keerzĳde is dat 

mensen zich niet gaan inze�en voor een testfase. Maar zouden die mensen 

zich wel inze�en bĳ het direct invoeren van het nieuwe project? 

Bĳ de implementatie pleit ik voor informatie delen. Terug naar stap 1 en commu-

niceer met iedereen. Waarom doen we dit? Wat is het doel? Wat verwachten we 

ervan? Waarom is voor deze aanpak gekozen? Wat zĳn de voor- en nadelen? Leg 

uit wat voor hen de meerwaarde is en ga zelfs zo ver dat ze niet kunnen wachten 

om er mee aan de slag te gaan.

“Leg uit wat voor hen 
de meerwaarde is”
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Caroline Cuppens – Praktĳkmanager en mede-eigenaar bĳ T.X. de 

Jong Tandzorg in Amersfoort en docent bĳ Dental Best Practice.

*h�ps://www.pdcacyclus.nl/verbetermethoden/plan-do-check-act/

3. De controle wordt vaak in de wandelgangen gedaan en bĳ 

tegenslagen wordt gelĳk bĳgestuurd (zie 4). Hier is mĳn ad-

vies om goed door te onderzoeken en de feiten op tafel te 

krĳgen. “Het werkt niet” of “Ik heb er nog geen tĳd voor ge-

had” zĳn zinnen die ik wel eens hoor. Bĳ de controle ga je 

doorvragen - wanneer, hoe, wat, welke precies - totdat je 

meetbare feiten op tafel hebt liggen. Het kan goed zĳn dat er 

- net zoals in het verkeer naar Rome – spitsmomenten/ver-

tragingen zĳn.

4. In de fase van het bĳsturen ga je weer naar stap 1. Kĳk 

eerst terug naar het doel en met dat voor ogen stel je vra-

gen; Hoe kan ik helpen zodat het doel wel wordt behaald? 

Wat hee� de medewerker nodig om te slagen? Volgens de 

PDCA-cyclus, beland je hier in action. Is het doel nog voor 

ogen, dan ga je (weer) onderzoeken wat jouw praktĳk nog 

nodig hee� om te slagen en beland je in stap 1 van de cyclus, 

plannen.

Stap 4: Evalueren
Als het goed gaat horen we vaak niets meer. Toch is het goed 

om dit project na een half jaar te evalueren. Hoe hebben we 

samengewerkt? Waar kunnen we e§ciënter schakelen? Is 

het project nog actueel; moet het nog aandacht krĳgen? So-

wieso geef je jezelf en je team een DIK compliment over wat 

er goed is gegaan!

VRIJDAG 20 MEI 2022

HÉT EVENT VOOR DE
PRAKTIJKMANAGER

MIELE 
EXPERIENCE 

CENTER 
TE VIANEN

Save the date!

www.dentalbestpracti ce.nl
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Taakdelegatie in 
de praktijk

“De functie van de 
behandelaar werd 

niet genoemd.”

Casus
De situatie was als volgt. Een patiënt 

belde de praktĳk en vroeg om een af-

spraak bĳ de tandarts omdat er een 

stukje van een kies rechtsboven (ele-

ment 15) was afgebroken. De telefonis-

te vertelde dat de tandarts op dat mo-

ment in het buitenland verbleef en tot 

en met de week daarop afwezig zou 

zĳn. Wel was er een mogelĳkheid voor 

een afspraak op die dag bĳ een ander. 

De afspraak werd gemaakt, echter 

hee� de telefoniste wel de naam maar 

niet de functie van de behandelaar 

(een mondhygiënist) genoemd, terwĳl 

dit volgens het praktĳkprotocol wel 

was voorgeschreven.

De mondhygiënist hee� onderzoek ge-

daan naar element 15 en constateerde 

dat een stukje daarvan naast een be-

staande amalgaanvulling was afgebro-

ken. In overleg met een aanwezige 

tandarts en in overleg met de patiënt 

daar altĳd, ook indien zĳzelf niet aan-

wezig is, de zorg wordt verleend die van 

een tandartsenpraktĳk mag worden 

verwacht. In dit geval een deugdelĳke 

taakdelegatie.

Het CTG benadrukt dat taken gedele-

geerd mogen worden, maar dan gelden 

- kort samengevat - wel de volgende 

regels (art. 38 Wet op de beroepen in 

de individuele gezondheidszorg Wet 

BIG): 

 De tandarts moet weten dat degene 

aan wie de taken worden gedelegeerd, 

voldoende bekwaam is, dat er zo nodig 

aanwĳzingen kunnen worden gegeven 

en dat de mogelĳkheid van toezicht en 

tussenkomst is verzekerd.

Weten we voldoende?

Jolanda van Boven

De eerste gedachte bij het onderwerp ‘Taakdelegatie’ is ongetwijfeld dat dit een thema 
is waarover we toch onderhand wel voldoende weten. Niets is echter minder waar. Dat 

blijkt maar weer uit een recente uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Ge-
zondheidszorg (CTG)1. In deze zaak kreeg de tandarts een berisping voor een onjuiste 

wijze van taakdelegatie.

werd gekozen voor een behandeling 

bestaande uit het vervangen van de 

oude amalgaanrestauratie door een 

meervlakscomposietvulling. Daarbĳ 

werd ook het afgebroken palatinale 

knobbeltje hersteld. Diezelfde dag 

stuurde de patiënt een e-mail naar de 

praktĳk met een klacht over de mond-

hygiënist, onder meer inhoudende dat 

de organisatie van de praktĳk niet op 

orde was. Zo wist zĳ niet dat de behan-

delaar een mondhygiënist was. 

Oordeel CTG
Ter beantwoording ligt op de eerste 

plaats de vraag voor of de tandarts 

tuchtrechtelĳk een verwĳt kan worden 

gemaakt dat de organisatie van haar 

praktĳk te wensen overlaat, waardoor 

tekortgeschoten wordt in de te verle-

nen zorg. Die vraag beantwoordt het 

CTG bevestigend. De tandarts dient 

ervoor te zorgen dat haar praktĳk op 

zodanige wĳze is georganiseerd dat 
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Mr Jolanda J.A. van Boven, VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau, 

Arnhem

1 CTG 4 februari 2021. ECLI:NL:TGZCTG:2021:47.

 Degene die de gedelegeerde taken uitvoert, moet hande-

len in opdracht van de tandarts, moet eventuele aanwĳzin-

gen opvolgen en moet zelf weten voldoende bekwaam te 

zĳn. Deze bekwaamheid betre� het technisch beheersen 

van het handelen, maar ook het begrĳpen van de context 

waarin de handeling plaatsvindt.

 Om taken zorgvuldig te delegeren is een oordeel door de 

tandarts over de bekwaamheid van de opdrachtnemer ver-

eist. Het eerste referentiekader om die bekwaamheid vast 

te stellen, is dat de tandarts kĳkt welke handelingen tot het 

deskundigheidsgebied van de opdrachtnemer (bĳvoorbeeld 

mondhygiënist of preventie-assistent) behoren. Dan beoor-

deelt de tandarts of die specifieke medewerker met betrek-

king tot die handelingen bekwaam is, zo niet dan is nadere 

scholing vereist.  

Functioneel- en niet-functioneel zelfstandig
Belangrĳk is nog om een onderscheid te maken tussen ge-

delegeerde handelingen waarbĳ de mogelĳkheid van toe-

zicht en tussenkomst van de tandarts vereist is (opdracht-

nemer is ‘niet-functioneel zelfstandig’) en handelingen 

waarbĳ dit niet is vereist. Een voorbeeld van deze laatste 

categorie zĳn handelingen die de Wet BIG aanduidt als han-

delingen waarvoor een opdrachtnemer ‘functioneel zelf-

standig bevoegd’ is. Een mondhygiënist is bĳvoorbeeld 

‘functioneel zelfstandig’ ten aanzien van het in opdracht van 

de tandarts toepassen van lokale anesthesie en het behan-

delen van primaire caviteiten. 

De verdere eisen die aan een opdracht worden gesteld zĳn 

dat de opdracht op schri� moet staan en dat de tandarts de 

patiënt informeert over de reden van de opdracht en de 

meervlakscomposietvulling en het herstellen van een afge-

broken palatinale knobbel - een voorbehouden handeling is 

die de mondhygiënist niet ‘functioneel zelfstandig’ mag uit-

voeren. De mondhygiënist hee� echter deze handelingen 

verricht zonder opdracht van en zonder toezicht door een 

tandarts en dus ook zonder nacontrole van de tandarts.

Uitspraak CTG
Tĳdens de zi�ing van het CTG bleek dat door de mondhygië-

nist zelfstandig, zonder schri�elĳke opdracht van en toe-

zicht door een tandarts, voorbehouden handelingen worden 

verricht. De mondhygiënist hee� verklaard dat de door haar 

verrichte behandelingen nooit door een tandarts werden 

gecontroleerd en de tandarts hee� verklaard dat zĳ controle 

op het werk van de mondhygiënist uitoefende op het mo-

ment dat zĳ een patiënt, nadat die bĳ een eerder consult 

door de mondhygiënist was behandeld, weer op consult 

kreeg.

Het CTG oordeelt dat het in de praktĳk van de tandarts wel 

een protocol ‘Voorbehouden handelingen’ is opgesteld, 

maar dat dit niet geheel conform wet- en regelgeving is (er 

stonden dus ook wél juiste vereisten in) en bovendien dat dit 

protocol structureel niet werd gevolgd. Dit alles valt de 

tandarts tuchtrechtelĳk te verwĳten.

Het protocol behoort tot de praktĳkorganisatie en van on-

juistheden en of onduidelĳkheden daarin kan de tandarts 

een verwĳt worden gemaakt.

Het CTG oordeelt dat - gelet op de ernst van het verweten 

handelen - niet kan worden volstaan met een waarschu-

wing, maar dat de maatregel van berisping op zĳn plaats is.

gang van zaken bĳ en na de uitvoering van de opdracht; 

daarbĳ hoort ook controle achteraf. Vervolgens moet de pa-

tiënt toestemming verlenen voor de opdracht en de uitvoe-

ring ervan.

Het CTG wĳst er in deze zaak op dat de behandeling - het 

vervangen van de oude amalgaanrestauratie door een 

Deze uitspraak laat maar weer eens zien hoe belangrĳk het 

is om de praktĳkorganisatie op het gebied van taakdelegatie 

op orde te hebben.
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“De mondhygiënist heeft de 

handelingen verricht zonder opdracht 

van en zonder toezicht door 

een tandarts.”
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Vernieuwde 
uitgave 

voor de assisterende, 

balieassistent en 

praktijkmanager 

TANDARTS

MONDHYGIËNIST

NIEUW!

Uitgebreid aanbod 

speciaal voor 

de tandarts en 

mondhygiënist 

Onze nieuwe
brochures al 
gezien?

www.dentalbestpractice.nl

Kies uit ons complete aanbod 
van academiae, opleidingen en 
cursussen voor jou en je team. 
Wil je de brochures ook ontvan-
gen? Stuur dan een mailtje naar 
info@dentalbestpractice.nl
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Het vak van praktĳkmanager is met het groeien van praktĳ-

ken in de loop der jaren ontstaan vanuit de behoe�e van de 

praktĳkhouders. Vaak zĳn deze praktĳkhouders zorgprofes-

sionals waarvan het hart ligt bĳ de zorg voor patiënten en 

minder bĳ de organisatorische kant van de praktĳk. Het is 

dan ook niet helemaal onverwacht dat de meeste manage-

men�aken aan de praktĳkmanager zĳn toebedeeld. Wat 

daarnaast helaas ook op het bord van de praktĳkmanager is 

beland, is het oplossen van de meeste dagelĳkse proble-

men. Hoe kun je nu zorgen dat je niet de hele dag bezig bent 

met brandjes blussen, maar ook tĳd hebt om echt aan het 

managen toe te komen?

Waar hebben we het over?
Je stapt, zoals meestal, opgewekt de praktĳk binnen en in-

stalleert jezelf op jouw werkplek. Vanmorgen heb je tĳd in-

gepland om eens goed te kĳken hoe het staat met alle oplei-

dingen. Welke verplichte opfriscursussen moeten gevolgd 

worden, maar ook: wie hee� er tĳdens het vorige functione-

rings- en ontwikkelingsgesprek aangegeven een bepaalde 

opleiding te willen doen? Belangrĳk om dit goed op te vol-

gen. Dus aan welke cursussen is behoe�e, welke starten op 

gunstige momenten, hebben de juiste prĳs en zĳn van het 

juiste niveau? 

Van
Brandjesblusser

naar

Beleidsmaker
Michael Joosen

Tĳdens het opstarten van de computer steekt de balieassis-

tent haar hoofd om de deurpost. “Sorry voor het storen, 

maar een assistent hee� zich ziekgemeld. Kan jĳ kĳken of er 

iemand kan inspringen, want het is veel te druk aan de tele-

foon. Het komende half uur bel je iedereen af, maar zonder 

succes. Dan maar het programma van de tandarts omgooi-

en en de behandelingen verschuiven waar nodig. Als je hier-

mee klaar bent, is een groot deel van de ochtend voorbĳ.

Borgen van jouw tijd
Hoe had je dit nu kunnen voorkomen? Het was inderdaad te 

druk aan de balie om daar de collega’s te gaan bellen. Er zĳn 

verschillende manieren om jouw doel (het uitzoeken van alle 

cursussen) te bereiken. Dit begint eigenlĳk al helemaal aan 

het begin. Het is zo dat jĳ moet zorgen dat de cursussen ge-

regeld zĳn. Maar dit betekent niét per se dat jĳ ook alles 

moet uitzoeken. 

Delegeren
Het is een beetje een belegen woord, delegeren, maar het is 

een geweldig hulpmiddel om je te helpen jouw taken te vol-

brengen. In dit voorbeeld kun je jezelf al veel tĳd extra geven 

door collega’s die tĳdens een gesprek aangeven een oplei-

ding te willen doen te vragen om zelf een voorstel te maken 
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Dan is er nog DentalPlek. Dit is een sociaal intranet, dat ge-

bruikt kan worden om bĳvoorbeeld met één druk op de knop 

iedereen te vragen om in te vallen. Met een eigen app, is dit 

erg handig en hoef je als werkgever ook niet via WhatsApp 

inbreuk te maken op de privésituatie van de medewerker. 

Ten slo�e zĳn er in veel VoIP (telefonie) centrales mogelĳk-

heden om heel eenvoudig de bereikbaarheid te garanderen, 

ook als de balie even geen beze�ing hee�. Op dit moment 

zĳn we zelfs vanuit Voorpraktĳken bezig om AI (Artificial In-

telligence) te onderzoeken, om patiënten zelfs zonder bezet-

ting van de balie te kunnen helpen met de vraag die zĳ willen 

stellen.

Heb je zelf nog hulpmiddelen die je onder de aandacht wil 

brengen? Stuur dan een mail aan 

joosen@voorpraktĳken.nl, dan help je je collega- praktĳk-

managers ook weer verder! 

Samengevat
Als praktĳkmanager ben je voor een gedeelte zelf in staat 

om ervoor te zorgen dat je meer bezig bent met ‘business’ in 

plaats van ‘busyness’. Door zaken te delegeren, beleidsma-

tig jouw team multi-inzetbaar te maken en door gebruik te 

maken van de technische hulpmiddelen die er tegenwoor-

dig zĳn, kun je groeien van Brandjesblusser naar Beleidsma-

ker!

Michael Joosen is praktĳkhouder (en manager) van Mondzorg 

Tilburg West, aandeelhouder van en adviseur bĳ Voorpraktĳken 

en mede-eigenaar van ReviewCollect (www.voorpraktĳken.nl en 

www.review-collect.nl).

“Kan jĳ kĳken of er iemand kan inspringen, 
het is veel te druk aan de telefoon.”

van welke cursus of opleiding ze willen volgen, bĳ welke op-

leider en wanneer. Dit dient meerdere doelen. Ten eerste 

hoef jĳ het niet te doen en ten tweede leg je de bal bĳ de 

medewerker waardoor je de motivatie om de gevraagde op-

leiding te gaan doen ook meteen toetst. 

Daarnaast kun je werken met de ouderwetse bellĳst, al dan 

niet in een modernere variant. Hierover meer in de volgende 

paragraaf. 

Een breed opgeleid team
Wat jĳ als praktĳkmanager ook kunt voorstellen aan de prak-

tĳkhouder, is het breder opleiden van het team. Zo zou je 

bĳvoorbeeld de balieassistent(en) kunnen opleiden tot stoe-

lassistent of zelfs tot preventieassistent. Zo kan het pro-

gramma van de tandartsen of een zieke preventiemedewer-

ker altĳd doorgang vinden. Er is niets zo duur als een stoel 

zonder programma, dus het opo�eren van de balie en een 

dag slechter bereikbaar zĳn is zakelĳk gezien een slimme 

werkwĳze. Wel is het natuurlĳk zaak om hier een goed proto-

col voor te maken. Dus een duidelĳke voicemail met een uit-

leg waarom er even telefonisch niemand aanspreekbaar is, 

de mogelĳkheid om een voicemail achter te laten (en deze 

ook terug te bellen!) of het sturen van een e-mail. 

Tools, tips and tricks van een collega
Welke hulpmiddelen zĳn er nu eigenlĳk? Om te beginnen is 

er DentalRules. Dit systeem hee� als één van de kernfuncti-

onaliteiten om grip te houden op gedelegeerde taken met 

een dashboard dat openstaande taken laat zien en de moge-

lĳkheid gee� om sturing of ondersteuning te bieden. Hierin 

kun je trouwens ook in de module ‘personeelsdossier’ alles 

bĳhouden rondom (na)scholing. 
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”Kennis 
delen 
moet een 
beleving 
zijn”
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Eigen opleidingscentrum 
Dental Best Practice

Naast de vertrouwde locaties door heel Nederland, hee� 

Dental Best Practice nu ook een eigen opleidingscentrum in 

Nĳkerk. Daarmee speelt zĳ in op de behoe�e van praktĳken 

aan flexibele opleidingsmogelĳkheden en nascholing op da-

gen die gunstig zĳn voor de praktĳkvoering. En bĳ een mooi 

assortiment aan opleidingen en cursussen hoort volgens 

eigenaar Lies Ligtvoet ook een eigen opleidingsomgeving 

met stĳl.

Dental Best Practice hee� een behoorlĳke geschiedenis 

binnen de mondzorg. Groot geworden met regionale oplei-

dingen voor assistenten hee� zĳ haar assortiment de afge-

lopen jaren ook uitgebreid richting tandartsen, mondhygië-

nisten en praktĳkmanagers. En dat slaat aan. 

We luisteren goed naar de wensen van praktijken
Volgens Lies zit de kracht van haar opleidingsinstituut in 

kwalitatief goede opleidingen en cursussen, vaste docenten 

die expert zĳn op hun vakgebied, het regionale aanbod én de 

kleine groepen. “Daarnaast blĳven we continue meebewe-

gen en meeveren met de behoe�es binnen de tandheelkun-

de. We luisteren goed naar de wensen van praktĳken en het 

lukt ons keer op keer om daar als team op in te spelen. Neem 

bĳvoorbeeld de tĳdstippen van onze cursussen. Die moeten 

niet vallen op dagen dat je daarvoor vrĳ moet nemen. Dat 

betekent namelĳk omzetverlies voor de praktĳk en meer pa-

tiënten op de wachtlĳst. Om daar rekening mee te houden 

zĳn we ’s avonds en op vrĳdagen en zaterdagen cursussen 

voor assistenten in de regio gaan aanbieden.”

Ook hebben we ingespeeld op de behoe�e aan uitgebreide 

verdiepingstrajecten voor tandartsen. Zo ontstond de high-

-end opleiding Academiae Esthetica en Academiae Implan-

tologica. Verder merkten we dat er veel vraag is naar ‘basale’ 

tandheelkunde. Of het nu gaat om bĳ- en nascholing, finetu-

nen van specifieke vaardigheden - zoals hechten, endo en 

de HALL techniek -, productkennis, casuïstiek óf de so� 

skills; wĳ hebben een compleet assortiment ontwikkeld 

voor iedereen binnen het tandheelkundig team, naast ons al 

bestaande aanbod.” 

Goed luisteren naar wat de klant wil vinden ze bĳ Dental 

Best Practice dus belangrĳk. “Wĳ denken inderdaad graag 

mee met praktĳken over opleidingen en nascholingen en ge-

ven desgewenst advies.”

Een eigen opleidingscentrum met flair
Onlangs opende Dental Best Practice een eigen opleidings-

centrum in Nĳkerk. “Het idee ontstond toen we in de regio 

Amersfoort een toenemende vraag naar opleidingen en cur-

sussen zagen. Dan kan je besluiten om meerdere locaties in 

die buurt aan te bieden, of een eigen opleidingscentrum 

gaan exploiteren met voldoende capaciteit.” Maar biedt dat 

nog meer voordelen dan alleen de capaciteit vergroten? “Ze-

ker! Met een eigen centrum konden we zelf werkbanken en 

motoren installeren om praktische - hands-on - vaardighe-

den te kunnen aanbieden. En toen we bezig waren hebben 

we meteen maar doorgepakt en naast de werkbanken een 

complete praktĳkruimte met 4 stoelen, sterilisatie en ver-

 “Een huiselijke sfeer, waar 
iedereen zich fijn en veilig voelt”
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groting neergezet. Echt alles wat maar komt kĳken bĳ een be-

handeling is aanwezig. 

Met die faciliteiten is het dan ook mogelĳk om met het hele 

team langs te komen en gezamenlĳke vaardigheden te oefe-

nen, zoals four handed dentistry, assisteren bĳ implantologie, 

co�erdam, steriel opdekken en zelfs meerkamerplanning, dat 

voor de praktĳkmanager interessant is. Uiteraard beschikken 

we verder over verschillende collegezalen en kunnen zo een 

compleet aanbod aan opleidingen bieden. Daarbĳ zĳn we 

flexibel en kunnen we de week rond cursussen aanbieden. 

Een individueel traject voor jouw praktĳk behoort ook tot de 

mogelĳkheden.

Maar we willen ook op andere gebieden het verschil maken. 

Kennis delen in een professionele omgeving moet volgens 

ons namelĳk een beleving zĳn. Daarom hebben we naast de 

klinische praktĳkomgeving een huiselĳke sfeer gecreëerd, 

waar iedereen zich fĳn en veilig voelt. Dat zie je aan de meu-

bels, de aankleding en het gebruik van warme, rustgevende 

kleuren als taupe en beige die de spanning bĳ cursisten weg-

neemt. Een opleidingscentrum met flair, kan ik wel zeggen!”

We zien de praktijkmanager graag
“Om nog meer in je behoe�e te kunnen voorzien hebben we 

ons nieuwe opleidingscentrum in Nĳkerk dus geopend. En dat 

is nog niet alles, in het voorjaar van 2022 komt er ook een op-

leidingscentrum in Dordrecht bĳ. Twee compleet ingerichte 

locaties met dezelfde sfeer en beleving. Uiteraard vergeten 

we de mensen in de rest van het land niet en blĳven we met 

onze opleidingen en cursussen naar de regio komen. 

En alsof dit nog niet alles is, zĳn we achter de schermen al-

weer bezig met een nieuw project! Een plek waar je als prak-

tĳkmanager alles kunt vinden wat je nodig hebt, kunt sparren 

met andere praktĳkmanagers en…. Maar goed, daarover later 

meer.

Wil je nu als praktĳkmanager kĳken wat we te bieden hebben 

in ons opleidingscentrum en wat we voor elkaar kunnen bete-

kenen, dan mag je altĳd langskomen in Nĳkerk. Wĳ denken 

graag mee met oplossingen voor het hele team.”
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“5 (tand)artsen, 5 meningen” zou je ook bij prak� jkmanagers kunnen zeggen. Daarnaast 
is ook geen prak� jk hetzelfde, dus ook de func� e van prak� jkmanager wordt nergens 
hetzelfde uitgevoerd.

Daar zijn de grote lijnen in deze opleiding dan ook op gericht. Echter de gedetailleerde 
inhoud kan aangepast worden op de behoe� e van de groep. Het gaat er immers om 
dat deze opleiding je een goede basis biedt voor de func� e als prak� jkmanager 
in jouw prak� jk. Deze 4-daagse opleiding is prak� sch en direct toepasbaar! 

Kijk voor meer informa� e en de leerdoelen op onze website.

Opleiding Praktijkmanager 
4-daagse opleiding voor de praktijkmanager
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www.dentalbestpractice.nl

Meld je vandaag nog aan! 
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Het is maandagochtend en de telefoon gaat. Een collega 

gee� aan dat ze zich helaas ziek moet melden vanwege 

klachten die in het weekend zĳn verergerd. Je wilt eigenlĳk 

heel veel vragen, maar weet dat dit niet allemaal mag. De 

kans is dan ook groot dat je gaat adviseren, “Het lĳkt mĳ ver-

standig dat je een huisarts raadpleegt”. Nadat je je collega 

beterschap hebt gewenst zĳn er twee zaken die op je schou-

ders rusten:

1. Hoe krĳg ik de planning vandaag rond?

2. Omdat je het gevoel hebt dat deze ziekmelding nog wel 

even kan gaan duren komen er veel vragen ten aanzien 

van het vervolg. Hoe pak je dat aan?

Het plannen van cliënten/patiënten en personeel vraagt de 

eerste prioriteit en met wat creativiteit los je dit op. Wan-

neer je te maken krĳgt met een ziekmelding die mogelĳk lan-

ger gaat duren dan komen daar veel zaken bĳ kĳken. 

Langere periode van verzuim
Wanneer je verwacht dat het verzuim lang gaat duren dan 

een paar dagen is het in eerste instantie belangrĳk dat je 

weet waar je je medewerker moet ziekmelden. In welke sys-

temen doe je dat en welke wachtwoorden horen hierbĳ? 

Wanneer er sprake is van een verzuimverzekering is het van 

belang dat je weet welke voorwaarden hierbĳ horen.

Denk in de tweede plaats na wat je het beste kan doen om te 

zorgen dat iemand zo snel mogelĳk weer terugkeert op de 

werkvloer. Ten aanzien van de begeleiding is het van belang 

dat je je medewerker zelf de regie gee� in dit proces, waarbĳ 

de eerste weken belangrĳk zĳn. Zorg ervoor dat je in contact 

blĳ� en de juiste dingen onderneemt, dit maakt de terug-

keer een stuk eenvoudiger.

Die ziekmelding 
kan nog wel 
even duren...

Lidy Kuiper

Rol van de praktijkmanager
Wanneer iemand vastloopt, fysiek of mentaal, dan is dat een 

moment waarop iemand vaak bereid is om te gaan verande-

ren. De manier waarop en het tempo waarin kunnen we he-

laas niet afdwingen omdat iedere medewerker anders is. Als 

praktĳkmanager of werkgever kun je hierin een wel een be-

langrĳke rol spelen.

Je kunt de medewerker begeleiden door eerlĳke, oprechte 

aandacht en door het stellen van de juiste vragen. Alles 

draait hier om communicatie. Stel open vragen met hoe, 

wat, waar en gebruik de juiste woorden, de juiste toon en 

intentie. 

• Hoe gaat het vandaag met je?

• Kun je aangeven wat maakt dat je nog geen actie hebt 

ondernomen? In plaats van waarom heb je nog geen 

actie ondernomen?

• Heb je een idee over wat je wel zou kunnen doen op het 

werk? 

Het is belangrĳk om als werkgever te kĳken naar de moge-

lĳkheden waarbĳ je natuurlĳk rekening houdt met de beper-

kingen die iemand hee�. Het vinden van aangepast werk 

vraagt om wat creativiteit, maar loont zeker.

De grootste valkuil is dat we er zelf onbewust al iets van vin-

den. Bĳvoorbeeld: “dit is nu al de derde keer op maandag-

ochtend” of “met die klacht zou ik gewoon werken”.

De belangrĳkste tip is dan ook: Probeer niet te oordelen, je 

mening te geven of te adviseren maar stel de juiste vragen.  

(Laat OMA thuis is het ezelsbruggetje; Oordelen, Mening, 

Adviseren) 

Lidy Kuiper is organisatieadviseur Arbeid en Gezondheid en 

eigenaar van Caretowork  (www.caretowork.nl).
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Steeds meer tandartspraktijken krijgen ermee te maken; patiënten die niet 
helemaal tevreden zijn met de stand van hun tanden maar geen 
slotjesbeugel willen. Om aan de wens van de patiënten te kunnen voldoen 
is er AirSmile®. De beugel die uitneembaar en nagenoeg onzichtbaar is.

Werkt u al met AirSmile®? 
Dé aligner van Excent!

Wilt u meer weten over AirSmile® en de 
mogelijkheden bij u in de praktijk? Neem 
dan contact op met Thijs van Groningen, 
Accountmanager AirSmile® via 
06 4600 3540 of t.vangroningen@excent.euwww.airsmile.eu

• Laagdrempelig voor behandelaar
• Innovatie in de praktijk
• Uitneembaar & comfortabel
• Nagenoeg onzichtbaar
• Snel resultaat
• Scherpe prijsstelling
• Excent, 40 jaar advies in ortho!

EX_AirSmile_Adv_A4_HR   1 13-07-2021   14:32
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Un croissant et une la�e! Op de achtergrond klinkt uit een 

piano de chanson La Vie en Rose. Met mĳn laptop op een ie-

niemienie tafel aan de Place du Tertre, voel ik me als een 

´Emily in Paris .́ Van mĳn kinderen wordt een mooi portret 

getekend, dat gee� mĳ even de tĳd om aan deze column te 

beginnen: Mĳn FĲNE samenwerking met de praktĳkeigena-

ren. Onze goede basis begon 

wat mĳ betre� al op de dag 

van mĳn sollicitatiegesprek. 

Twee dingen kan ik me nog 

heel goed herinneren. De lan-

ge takenlĳst die voor mĳn 

neus op tafel werd gelegd 

door de praktĳkeigenaar en 

de grote sneeuwvlokken die 

ik voor het raam zag dwarre-

len. “Zo, kan jĳ dit?” was de 

eerste vraag die mĳ werd ge-

steld. “Ja, dat kan ik! Niet al-

leen, maar met een duidelĳke 

takenverdeling tussen ‘ons’ 

en mag ik een aantal taken 

delegeren?” Met een glimlach 

van oor tot oor liep ik naar 

huis door de inmiddels 10 

centimeter dikke sneeuw-

laag. Een goede klik met de 

praktĳkeigenaar en samen enthousiast over zĳn te bereiken 

doelen. Ik wilde deze baan gewoon! Wĳ voelden elkaar goed 

aan. Hĳ, die opzoek was naar iemand om zĳn hoofd vol crea-

tieve ideeën bĳ te legen en zĳ die wist dat ze hem hierbĳ kon 

ondersteunen. SAMENWERKEN is de KRACHT van ons team!  

Inmiddels zĳn we 10 jaar gegroeid, is er een tweede eigenaar 

bĳgekomen en is de praktĳk verhuisd. Toch werken we nog 

steeds op dezelfde manier. Jaarlĳks stellen we onze doel-

stellingen bĳ, maken we een nieuwe jaarplanning met een 

duidelĳke taakverdeling. We hebben een groot respect voor 

elkaar en vullen elkaar goed aan. Natuurlĳk zit je niet altĳd 

op één lĳn, maar alles is be-

spreekbaar, zolang er goede 

argumenten of voorbeelden 

zĳn. We complimenteren el-

kaar (sta zelf ook eens wat 

langer stil bĳ een compliment)

en geven elkaar tips. Ons ge-

hele team is hier ook bewust 

en actief mee bezig.

Eens in de twee weken zi�en 

we bĳ elkaar om belangrĳke 

punten te bespreken die niet 

even tussen de bedrĳven 

door per mail kunnen worden 

behandeld. Soms vergaderen 

we bĳ onze buurman, de bes-

te Chinees in town, omdat je 

er één verrukkelĳk kunt eten 

en twee het soms ook goed is 

om vanaf de zĳlĳn een blik op 

de praktĳk te werpen.

Ik dank mĳn FĲNE praktĳkeigenaren voor hun vertrouwen in 

mĳ om dit mooie vak uit te kunnen oefenen!

Kennis is macht, 
samenwerken is kracht!

 COLUMN

Renate Faulhaber is praktijkmanager bij De Fijne Tandartsen 

in Barneveld & mama van drie tienerdochters en een dochtertje 

van 8.



26

Een live event in de vorm van een TV show met veel interac-

tie, interessante presentaties en een verrassende tafelhost 

met tafelgasten. En dat op een prachtige locatie met alles 

erop en eraan. Dat was de insteek van deze dag en dat is wat 

ons betre� meer dan gelukt!

Want wat een geweldige en inspirerende dag hebben we 

met elkaar gehad. Een dag die in het teken stond van com-

municatie met de patiënt, angst herkennen en verminderen, 

hoe om te gaan met agressie aan de balie, traumatologie in 

het kindergebit en last but not least; hoe krĳg je tevreden 

klanten in je praktĳk en hoe neem jĳ zelf de leiding?

Inga Tjapkes besprak samen met de sprekers en tafelgasten 

de gegeven presentaties aan de lange tafel. Hierdoor ont-

stonden er veel interessante discussies en kon er vanuit het 

publiek mee worden gediscussieerd.

Deze opzet bleek een groot succes, want nog nooit hebben 

we tĳdens een event zoveel interactie gezien met het pu-

Hét Event 
voor de 
balie-
assistent
Vrijdag 24 september was het weer zover; Hét Event 
voor de balieassistent. Een online editie of toch 
gewoon weer fysiek? Tot op het laatste moment was 
het spannend, maar wat was het fijn om elkaar weer 
gewoon te mogen ontmoeten.

bliek. De sprekers van deze dag; Dyonne Broers, Cyriëlle 

Jongkind, Daniëlle de Jonge en Petra van Hartskamp & 

Sanneke Bos konden dit alleen maar beamen en kĳken 

tevreden terug op een succesvolle dag.

Daarnaast was het vooral ook een gezellige dag en hee� 

iedereen weer kunnen bĳkletsen en sparren met collega’s 

uit de tandheelkunde tĳdens een lekker hapje en drankje.

Wat ons betre� dus zeker weer voor herhaling vatbaar. We 

zĳn achter de schermen alweer druk bezig om een mooi 

programma voor jullie in elkaar te ze�en voor de volgende 

editie. 

Dus noteer alvast in je agenda: vrĳdag 23 september 2022; 

Hét Event voor de balieassistent in het Miele Experience 

Centre te Vianen. 

Zien we je daar?
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Hét Event voor de balieassistent

23 september 2022

Z
et

he
t in

je agenda!
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Safety Factory kenmerkt zich door kwaliteit, 
flexibiliteit en professionaliteit. We richten ons 
op zowel de zakelĳke als particuliere markt en 
verzorgen diverse trainingen op het gebied van 
BHV, EHBO, Reanimatie, AED en VCA cursussen. 
Door continu te investeren in het opdoen van 
kennis en vernieuwde lestechnieken kunnen wĳ 
verzekeren dat u van gekwalificeerde instruc-
teurs les krĳgt. Tĳdens de cursussen wordt veel 
aandacht besteed aan het aanleren van vaardig-
heden en het daadwerkelĳk overdragen van 
kennis. Juist door extra aandacht te besteden 
aan onderdelen die voor uw bedrĳf van toepas-
sing zĳn onderscheid Safety Factory zich van de 
rest. 
Onze activiteiten vinden plaats door heel Neder-
land en er is altĳd een cursus op maat voor u. Per 
jaar worden er honderden BHV'ers door ons 
gecertificeerd. Schrĳf u nu in via onze website!

 www.safetyfactory.nl 

Wat ontvangt het lab graag?
Tandtechnische laboratoria ontvangen 
graag een zo volledig en duidelĳk mogelĳ-
ke opdrachtbeschrĳving met de daarbĳ 
behorende patiëntgegevens. Denk aan de 
begroting, de elementnummers, de kleur 
van de gebitselementen, de implantaatge-
gevens zoals merk/diameter/type en de af-
leverdatum van het product. Daarnaast 
zĳn foto’s en een duidelĳke omschrĳving 
van de wensen van de patiënt vaak ook 
erg behulpzaam. Niet alle tandartsen wer-
ken op dezelfde manier of met dezelfde 
merken en producten. Voor het laboratori-
um is het dan ook handig om te weten hoe 

de tandarts afdrukt of digitaal scant. Bĳ 
implantaatwerkstukken kan dat zĳn met 
een open of een gesloten lepel. Elk merk 
en type implantaat hee� een andere af-
druksti�, deze worden vaak door het la-
boratorium aangeleverd zodat er tĳdens 
het afdrukken geen problemen ontstaan 
door verkeerde onderdelen. Een implan-
taatpaspoort van de patiënt kan hierbĳ 
ook helpen.
Het ontbreken van gegevens levert ver-
traging of onvolledig gemaakte produc-
ten op. Dit gee� ongemak bĳ zowel pati-
ent als tandarts en komt zo weer op het 
bordje van de praktĳkmanager terecht.

Lab 
communicatie

Wat ontvangt de praktijkmanager 
graag?
Voor een praktĳkmanager is duidelĳke 
communicatie vanuit het laboratorium 
uiteraard ook van groot belang. Er moet 
een up-to-date prĳslĳst beschikbaar zĳn 
van de techniekkosten zodat begrotin-
gen kunnen worden gemaakt in combi-
natie met de bĳbehorende UPT-codes.
Levertĳden moeten voor de praktĳkma-
nager duidelĳk zĳn, zodat de afspraken 
met de patiënt en de levering van de pro-
ducten die in de verschillende fases van 
het maken van bĳvoorbeeld een prothe-
se nodig zĳn, goed ingepland kunnen 
worden. Binnen de tandtechniek zĳn er 
vaak nieuwe ontwikkelingen. Het labora-
torium houdt de praktĳkmanager op de 
hoogte van nieuwe producten en materi-
alen. Ook op digitaal gebied verandert er 
veel en kunnen gegevens steeds sneller 
overgedragen worden door bĳvoorbeeld 
mondscanners.

Jeroen Lagerwaard is werkzaam bĳ 
Tandtechnisch Laboratorium Beĳn in 
Ro�erdam.

Een kwalitatief hoogstaand werkstuk en een tevreden patiënt bereik je 
alleen als er vanaf de basis een goede communicatie is tussen tandarts, 
praktijk(manager) en tandtechnicus.

Jeroen Lagerwaard

Advertentie
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Waarom de keuze voor dit vak?
Ik regelde graag alles in de praktĳk waar ik als assistent 

werkzaam was, ik haal er veel plezier uit om alles tot in de 

puntjes geregeld te hebben. De vraag van de eigenaar om 

praktĳkmanager te worden, en zĳn taken, buiten de behan-

delingen om, over te nemen heb ik met beide handen aange-

pakt.

Waardoor raak je geïnspireerd?
Blĳe mensen en gekke ideeën. 

Hoe ziet je perfecte werkdag eruit?
Als ik tussen alle ad-hoc zaken en alle administratie nog tĳd 

heb voor een kop ko§e met collega’s. 

Waar ben je trots op?
De groei van onze praktĳk in Almere en de perfecte start van 

onze nieuwe praktĳk in Diemen. In Diemen begonnen we let-

terlĳk met een leeg pand. Dus waren we verantwoordelĳk 

Mag ik je 
wat vragen?

Liese Vergeer – van der Westen

voor de inrichting van de praktĳk, het aantrekken van colle-

ga’s en het werven van patiënten. Ik ben super trots op de 

positieve inzet van beide teams, zĳ hebben zo enorm hard 

gewerkt om de praktĳken te krĳgen tot waar we nu staan, 

perfecte zorg en oog voor de patiënt. Ik ben overigens ook 

heel trots op mĳn kinderen, maar daar gaat deze rubriek niet 

over hè.

Wat zou je nog willen leren?
Oei, nou ik ben toevallig bezig met een coaching traject bĳ 

BeeProductive waarbĳ ik mĳn digitale werk (met name 

e-mail en taken) e§ciënt kan wegwerken en waarbĳ ik zo-

veel mogelĳk clean-desk werk. Ofwel, nog meer structuur in 

mĳn werk!

Welk advies wil je je collega’s meegeven?
Geniet van alle mooie momenten en als jĳ lacht, lacht het 

personeel (meestal) terug. 

Naam: 
Liese Vergeer – van der Westen

Geboortejaar: 
1983

Studie: 
Commerciële economie en een aanvul-
lende praktĳkmanagementopleiding.

Werkervaring: 
Als assistent begonnen bĳ een drieka-
merpraktĳk, na mĳn studie in 2009 als 
praktĳkmanager gaan werken en in 2014 

naar Ivory&Ivory dat onderdeel is ge-
worden van Dental Clinics.

Werkt bij:
Dental Clinics Almere Westeinde en 
Dental Clinics Diemen.

Sinds: 
2019 in Almere en in mei 2021 hebben we 
Diemen opgericht.

Functie:
Praktĳkmanager
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Daniëlle de Jonge

Verbeter je 
klantgerichtheid 

5 tips

1. Wees meer geïnteresseerd 
en minder interessant 
Wat je vaak ziet is dat gesprekken alleen 

maar over de inhoud gaan. Er wordt een 

afspraak gemaakt, of een vraag beant-

woord. Heel feitelijk allemaal, met weinig 

aandacht voor het verhaal achter de 

vraag van de patiënt. Als iemand vraagt 

of het een heftige ingreep is, kan je 

zeggen dat het wel meevalt en het 

daarbij laten. Terwijl je na moet denken 

over de achterliggende gedachte: ‘Ik ben 

eigenlijk heel angstig, wat doen jullie om 

mij gerust te stellen? En krijg ik wel een 

verdoving? Hierop inspelen geeft 

toegevoegde waarde aan het klantcon-

tact. Je maakt op die manier meer 

verbinding met je patiënten, die zich 

daardoor gehoord voelen.

2. Geef de informatie die 
iemand wil krijgen
Uiteraard is het belangrijk om voldoende 

informatie over de praktijk te geven op je 

website. Praktische informatie over 

openingstijden en contactinformatie, 

maar ook welke behandelingen de 

praktijk uitvoert, hoe je je gebit het 

beste kan verzorgen en wie de mede-

werkers zijn. Dit laatste maakt het al wat 

persoonlijker, omdat je ziet wie je 

behandelt. 

Met een e-mailnieuwsbrief kan je de 

informatie nog gerichter op je patiënten 

afstemmen. Zo kun je de nieuwsbrief 

personaliseren (Beste mevrouw De 

Vries) en de inhoud afstemmen op de 

behoeften van mensen. Het is goed om 

deze behoefte te onderzoeken om je 

verschillende communicatiekanalen 

(ook social media) gerichter in te zetten. 

3. Stop met het 
klanttevredenheidsonderzoek
Je ziet het regelmatig, een A4’tje bij de 

balie, of een mail met dertig vragen. Saai 

en uitgebreid en de uitkomst is vaak een 

waardering met een cijfer zonder 

toelichting. Maak feedback geven leuk 

en minder zwaar. Nodig je patiënten 

bijvoorbeeld uit in de praktijk voor een 

kijkje achter de schermen en daarna een 

half uurtje praten over wat er goed gaat 

en wat ze missen. Uit dat één op één 

contact haal je veel informatie. Maar je 

kan ook werken met een waardering in 

groene, gele en rode kaarten, waarbij 

groen een compliment is, geel een tip en 

rood ontevreden. Mocht je toch een 

vragenlijst willen opstellen, stel dan 

maximaal drie vragen zoals: “Waar ben je 

blij mee”, “Wat mis je” en “Als jij de baas 

was wat zou je dan veranderen”.

4. Zie de klant als mens, niet 
als nummer
Te vaak is de patiënt alleen de geboorte-

datum. Door meer aandacht aan de 

relatie en de mens achter het nummer te 

besteden krijgen je patiënten meer 

binding met je praktijk.

Hoe leuk is het ook als je iemand aan de 

balie met zijn of haar naam kunt 

begroeten. Dat geldt ook aan de 

telefoon en voor gepersonaliseerde 

e-mails en reminders. 

5. Doe iets onverwachts
Bel patiënten voor en na een behande-

ling eens op. Wat kunnen ze verwachten 

en hoe hebben ze het ervaren. Wees niet 

bang om contact te zoeken, klanten 

waarderen het vrijwel altijd. Dat kan ook 

via Whatsapp. Gebruik dan een keer de 

functie om een bericht in te spreken. 

Horen komt immers anders over dan 

lezen. Maar je kunt ook eens een 

ansichtkaart sturen met “Goed dat u er 

was en hopelijk is het plaatsen van de 

brug goed verlopen”. En gebruik bij 

e-mail altijd een PS, die wordt bijna altijd 

gelezen. Bijvoorbeeld: Bekijk het 

instructiefilmpje op onze website, of we 

zien u graag weer verschijnen. 

Klantgerichtheid is de verantwoordelijk-

heid van het hele team binnen de 

praktijk. Ga ermee aan de slag en zie hoe 

leuk het kan zijn. Let wel dat je altijd 

reageert op vragen en opmerkingen van 

mensen, ook op externe websites die 

waarderingen laten zien. 

Daniëlle de Jonge – Expert in eigentijdse 

klantrelaties. www.danielledejonge.nl
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Je herkent het vast wel: mevrouw van Zundert krĳgt een af-

spraak bĳ de (paro)preventieassistent, maar wil bĳ ‘haar’ 

mondhygiënist blĳven. En meneer Aalders wordt voor zĳn 

volgende controle ingepland bĳ de nieuwe tandarts in jullie 

team. Omdat zĳn ‘eigen’ tandarts haar werk aan het aÁou-

wen is. Meneer Aalders begrĳpt best dat zĳn tandarts op 

haar lee�ĳd wat minder gaat werken, maar hĳ wil niet naar 

een andere tandarts.

Alle agenda’s volgepland?
Steeds meer praktĳken werken in teamverband. Met meer-

dere behandelaars in meerdere disciplines. Om patiënten 

dan ‘vrĳ’ in te plannen, zodat alle agenda’s e§ciënt gevuld 

zĳn, is verleidelĳk, wenselĳk en/of noodzakelĳk. Maar die 

werkwĳze staat vaak haaks op de wens van veel patiënten. 

Niet alleen mevrouw van Zundert en meneer Aalders willen 

graag een vaste behandelaar. Het merendeel van onze pati-

enten hecht grote waarde aan de relatie met hun vertrouw-

de behandelaar. Zĳ switchen niet graag. Veel praktĳken blĳ-

ken zich daarvan bewust te zĳn: op de website van menig 

praktĳk staat dat ze werken met ‘vaste behandelaars’. 

Hoe doe jĳ dat in jouw praktĳk? Wil je de druk op de agenda’s 

van alle behandelaars zo gelĳk mogelĳk verdelen? Werk je 

met specialisten waardoor bepaalde behandelingen alleen 

door die specialist uitgevoerd worden? Heb je mondhygië-

nisten en (paro)preventieassistenten in je team, zodat je de 

mogelĳkheid hebt om taken door te schuiven van de ene dis-

cipline naar de andere? 

Patiënt of planning?
Voor mevrouw van Zundert en meneer Aalders kan jullie 

Pauline Sterenborg

werkwĳze betekenen dat zĳ niet terecht kunnen bĳ hun ‘vas-

te’ of ‘voorkeurs’-behandelaar. Hoe ervaren zĳ dat? Welk ef-

fect hee� dat op hun gevoel van autonomie en vrĳe-artsen-

keuze? Het lĳkt soms een duivels dilemma: hoe houd je de 

belangen van patiënt en praktĳk in balans? Hoe combineer 

je patiëntgerichte zorg met een e§ciënte planning? In veel 

praktĳken wordt gezocht naar de juiste mix van ‘vaste be-

handelaars’ en een flexibele planning. Dus wél een ‘eigen 

tandarts’, maar de endo wordt bĳvoorbeeld gedaan door de 

gespecialiseerde collega. En de mondhygiënist verwĳst de 

patiënt met PPS-score 1 of 2 voor de recall naar de (paro)

preventieassistent. 

Hele team mee?
Wat jullie werkwĳze ook is, zorg eerst voor consensus bin-

nen je team. Flexibiliteit en het ‘schuiven met patiënten’ 

werkt het makkelĳkst als het hele team 100% achter de ge-

kozen werkwĳze staat. Als die oudere tandarts liever zelf 

geen patiënten doorstuurt naar haar jongere collega, dan 

zal meneer Aalders niet door willen stromen naar die nieuwe 

tandarts. En als de mondhygiënist eigenlĳk niet wil dat ‘haar’ 

werk door de (paro)preventieassistent vervolgd wordt, dan 

wil mevrouw van Zundert daar zeker niet naartoe verwezen 

worden. Dus begin intern. Zet alle neuzen dezelfde kant op. 

En rol het pas daarna extern uit.

Vaste 
behandelaar. 
Of toch niet?
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“Hoe houd je de belangen 
van patiënt en praktĳk in 

balans?”

Wie zegt wat?
Dat uitrollen en doorvoeren van de ‘verwĳzing’ is vervolgens 

de taak van de ‘vaste’ behandelaar. Patiënten accepteren 

het ‘schuiven’ of ‘doorsturen’ het makkelĳkst wanneer ‘hun 

vaste’ behandelaar dat voorstelt en uitlegt. Dus de ‘oude’ 

tandarts vertelt aan meneer Aalders dat hĳ zĳn volgende af-

spraak krĳgt bĳ haar nieuwe collega. Dan is hĳ eerder bereid 

om dat ‘te proberen’, dan wanneer de balieassistent meneer 

daarvan moet overtuigen. Datzelfde geldt voor de mondhy-

giënist. En voor de uitleg over de vervolg behandeling door 

de gespecialiseerde collega. 

Geef de behandelaar de verantwoordelĳkheid om dit in de 

behandelkamer uit te leggen. En waar nodig toe te lichten. 

Daarmee voorkom je (vervelende) discussies aan de balie. 

De tĳd die dat kost in de behandelkamer, weegt ruimschoots 

op tegen het vermĳden van gedoe (en heel veel tĳd) voor de 

balieassistent. Bovendien getuigt het van respect van de 

behandelaar richting de patiënt. Het laat zien dat jullie de 

patiënt als mens zien. En niet schuiven ‘met nummers’. Of 

met ‘een casus’.

Hoe zeg je dat?
Besteed binnen je team ook aandacht aan de manier waar-

op jullie de patiënten informeren over ‘de andere behande-

laar’. Basisvoorwaarde is begrip voor de vragen die de 

patiënt hee�. En respect voor de wens om ‘bĳ zĳn eigen 

behandelaar’ te blĳven. Luister en leg uit waarom een an-

dere behandelaar in voorkomend geval een betere optie 

is (bĳvoorbeeld betere specialistische zorg, kortere 

wach�ĳd, recall binnen de voorgestelde termĳn). Neem 

hiervoor de tĳd, als dat nodig is. Doe het in ieder geval 

niet af met een verwĳzing naar de website waarop jullie 

werkwĳze staat beschreven. Of met de opmerking: “dat 

zĳn de regels hier, zo werken wĳ nu eenmaal”.

Luisteren naar de wensen van de patiënt, betekent niet 

dat die patiënt ook automatisch ‘zĳn zin’ krĳgt. Het bete-

kent dat je je verplaatst in de patiënt. Dat je tegen me-

neer Aalders zegt dat je heel goed begrĳpt dat het span-

nend of vervelend is dat hĳ na zoveel jaren afscheid moet 

nemen van ‘zĳn eigen’ tandarts. Maar dat je zeker weet 

dat de nieuwe tandarts ook heel aardig en heel goed is. 

En dat je aan mevrouw van Zundert uitlegt dat haar 

mondgezondheid nu zó goed is, dat de preventieassis-

tent dat met minstens zoveel zorg, tĳd en aandacht kan 

vervolgen; en dat binnen de gewenste recalltermĳn. 

Wat is jouw rol?
Meer of minder vaste behandelaars, meer of minder vrĳe 

keuze voor de patiënt. Je kunt op veel verschillende ma-

nieren invulling geven aan een ‘flexibele’ agendaplanning. 

Dat hoef je niet in beton te gieten. Dat kun je per situatie, 

per behandelaar en per patiënt beoordelen. Zolang je dat 

maar doet met respect voor de patiënt. En zolang je hele 

team op dezelfde lĳn zit. Daarmee houd je de ruimte om 

‘de vaste behandelaar’ soms iets vaster en soms iets los-

ser te maken. Op een manier die recht doet aan jullie 

praktĳkvoering, aan jullie medewerkers en aan jullie pati-

enten.

Als praktĳkmanager ligt hier een belangrĳke taak voor 

jou. Zoek met de verschillende disciplines en vanuit alle 

invalshoeken naar een werkwĳze die het best bĳ jullie 

past. Met aandacht voor jullie praktĳkorganisatie en de 

grote lĳnen. Met respect voor elkaar en voor elkaars 

werkzaamheden. En met tĳd, aandacht en respect voor 

de vragen en wensen van mevrouw van Zundert, meneer 

Aalders en ál jullie andere patiënten.

Pauline Sterenborg is tandarts, eigenaar van PBS Advies en 

docent bĳ Dental Best Practice. Zĳ adviseert en traint 

tandartspraktĳken bĳ het ontwikkelen van een gastvrĳe(re) 

werkomgeving - www.pbs-advies.nl
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Dit zĳn voorbeelden van vragen en sentimenten die spelen 

bĳ praktĳkhouders in Nederland. Voor een werknemer is 

ontslag nemen een fluitje van een cent: vaak maar een 

maand opzegtermĳn en er is geen reden nodig voor de op-

zegging. Vast contract of voor bepaalde tĳd, dat maakt voor 

de opzegging van de werknemer niet uit. Maar wat als je als 

praktĳkhouder afscheid wil nemen van een medewerker, 

wat zĳn dan je mogelĳkheden?

Dit artikel gee� in het kort antwoord op deze vraag. Belang-

rĳk is om eerst de situatie in kaart te brengen, wat is de sta-

tus van de overeenkomst, wat zĳn de wederzĳdse rechten 

en plichten? Dat zal uitwĳzen welke mogelĳkheden er zĳn 

om een arbeidsverhouding te beëindigen, aÄankelĳk van de 

specifieke omstandigheden van het geval en de grond of re-

den om de overeenkomst te willen beëindigen. 

Arbeidsovereenkomst?
Disfunctioneert een medewerker, is er sprake van duurzaam 

geschonden vertrouwen of botert het gewoon niet? De eer-

ste stap is het kwalificeren van de arbeidsovereenkomst. Is 

er wel een arbeidsovereenkomst? Heb je te maken met een 

collega tandarts die als ZZP’er in de praktĳk werkt, dan wor-

den de samenwerkafspraken vastgelegd in een overeen-

“Als ze eenmaal een vast contract hebben, dan kom je toch nooit meer van je werknemers af?”

“Als een werknemer steeds de kantjes ervan af loopt en duidelijk disfunctioneert, hoe kom ik dan 

van hem of haar af?” “In Nederland is het toch praktisch onmogelijk om iemand te ontslaan?”

Mr. Valesca Nederlof

komst van opdracht. In dat geval is afscheid nemen van elkaar 

gemakkelĳk. Deze overeenkomst geldt namelĳk per definitie 

voor bepaalde tĳd. Na het verstrĳken van de vastgestelde ter-

mĳn, zal de overeenkomst automatisch eindigen. Mocht er 

nog een lange periode zĳn tot het einde van die termĳn, en de 

werkdagen staan nog niet vast, dan kan de ZZP’er niet of mini-

maal worden ingezet in de praktĳk. 

Vaak staat bovendien in het contract dat de overeenkomst 

van opdracht tussentĳds opzegbaar is. Zie bĳvoorbeeld de 

Modelovereenkomst van de KNMT Mondzorgpraktĳken in arti-

kel 9 lid 1 sub b. Met in achtneming van 1 maand opzegtermĳn 

(of naar keuze 2 of 3) kunnen partĳen de overeenkomst opzeg-

gen. Zonder opgave van reden. Kortom, afscheid nemen van 

ZZP’ers is een fluitje van een cent. Eén van de redenen dat 

deze samenwerkingsvorm zo populair is.

Bepaalde tijd
Afscheid nemen van een werknemer met een contract voor 

bepaalde tĳd, is ook geen groot drama en vergt hoogstens wat 

geduld. Partĳen zullen in principe de lopende contractperiode 

nog aan hun wederzĳdse verplichtingen moeten voldoen. Let 

op dat je een maand voor het verstrĳken van de arbeidsover-

eenkomst aan je werknemer schri�elĳk communiceert dat de 

Een medewerker 
ontslaan. Hoe pak 

je dat goed aan?
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arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd, waarmee je vol-

doet aan je we�elĳke aanzegverplichting. Het is niet vereist 

om een reden te geven voor het niet aanbieden van een 

nieuwe arbeidsovereenkomst, de aanzegging hoe� niet te 

worden onderbouwd. Houd er rekening mee dat een werk-

nemer wel kan vragen naar de reden en dat het bĳvoorbeeld 

voor de sfeer in het team goed kan zĳn mondeling een reden 

te geven. Verplicht is het echter niet.

Onbepaalde tijd
Hee� de werknemer, uiterlĳk na het verstrĳken van 36 maan-

den of na drie contracten van bepaalde tĳd, inmiddels een 

contract voor onbepaalde tĳd, dan is het inderdaad moelĳ-

ker afscheid te nemen wanneer de werknemer zelf wil blĳ-

ven. Je zult toestemming nodig hebben voor het opzeggen 

van de overeenkomst van het UWV, of de Kantonrechter 

moeten vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De 

grond of reden voor de gewenste beëindiging bepaalt tot 

welke instantie je je dient te wenden. 

Tot het UWV zul je je moeten wenden als de financiële posi-

tie van de praktĳk de reden is dat er geen of minder arbeids-

plaatsen zĳn. Hier gaat het om ontslag om bedrĳfseconomi-

sche redenen en de betre�ende procedure duurt ongeveer 

3 maanden. Ook om een arbeidsovereenkomst op te zeggen 

na twee jaar ziekte van de werknemer, dien je vooraf toe-

stemming te vragen aan het UWV.

Als het met het bedrĳf goed gaat, maar met het functione-

ren van de betre�ende werknemer niet, dan komen we aan 

bĳ de persoonlĳke redenen voor ontslag. Voor ontslag om 

deze gronden, dien je de Kantonrechter te verzoeken de ar-

beidsovereenkomst te ontbinden. De wet gee� een beperkt 

aantal gronden of redenen voor dit type ontslag. Gronden 

die in mondzorgpraktĳken wellicht het meest voorkomen 

zĳn een verstoorde arbeidsverhouding, verwĳtbaar hande-

len of nalaten waardoor in redelĳkheid niet kan worden ge-

vergd dat de arbeidsovereenkomst voortduurt, en onge-

schiktheid van de werknemer voor de werkzaamheden 
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waarvoor hĳ is aangesteld. Heb je te maken met een van 

deze gronden, lees dan de onlineversie van dit artikel op de 

website van Dentista of van Dental Care Professionals. 

Daarin staat waarop je in deze gevallen moet le�en.

Wederzijds goedvinden
De beste, snelste en meest zekere manier om uit elkaar te 

gaan is met wederzĳds goedvinden. Als praktĳkhouder en 

werknemer het eens kunnen worden over de voorwaarden 

om uit elkaar te gaan, kan het snel en soepel verlopen. Pro-

beer daarom altĳd met een werknemer in gesprek te gaan en 

haar te overtuigen akkoord te gaan met het beëindigen van 

de arbeidsovereenkomst. Afspraken daarover worden vast-

gelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO). In de VSO 

worden afspraken vastgelegd over de einddatum, vakantie-

dagen, en eventueel een vrĳstelling van de plicht arbeid te 

verrichten tot de einddatum van de overeenkomst. Als in de 

VSO wordt opgenomen dat het initiatief voor de beëindiging 

is gekomen van de praktĳkhouder, dan behoudt de werkne-

mer haar recht op een WW-uitkering.  

Omdat je met wederzĳds goedvinden snel van elkaar af kunt 

zĳn en altĳd zeggenschap houdt over de voorwaarden, loont 

het om je maximaal in te ze�en om een akkoord te bereiken. 

Ook als dat betekent dat je de werknemer hiervoor financi-

eel meer tegemoet moet komen dan je in eerste instantie 

van plan was. 

Leg altĳd, direct bĳ indiens�reding, een gedegen 
personeelsdossier aan voor elke medewerker.  

Bewaar hierin verslagen van beoordelings- en 
functioneringsgesprekken, bĳvoorbeeld naar het 
voorbeeld van het Model Beoordelingsformulier 
van de KNMT. Deze verslagen kunnen als bewĳs 
dienen in een ontslagprocedure, evenals email, 
Whatsapp of reguliere post, getuigenverklaringen. 
Zonder dergelĳke stukken maak je geen kans in een 
juridische procedure. 

Tips

Conclusie
De vraag hoe en op welke grond een arbeidsovereenkomst 

te beëindigen is, hangt af van de omstandigheden van het 

geval. De ontslagbescherming in Nederland is zwaar, maar 

volg je de juiste routes, dan zĳn er zeker mogelĳkheden. Ten-

slo�e zĳn er nog enkele opzegverboden, zoals bĳvoorbeeld 

gedurende zwangerschap of de eerste twee jaar van ziekte, 

deze verboden gaan de reikwĳdte van dit artikel te buiten. 

De voornaamste twee tips zĳn om een goed personeelsdos-

sier bĳ te houden meteen vanaf aanvang van het dienstver-

band en om deskundig advies in te winnen, alvorens stap-

pen te nemen om een arbeidsovereenkomst te beëindigen.  

Mr. Valesca Nederlof, HR-adviseur bĳ Dental Care Professionals
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Of er sprake is van een dusdanig verstoorde 
arbeidsverhouding of dusdanig 

disfunctioneren dat de Kantonrechter de 
arbeidsovereenkomst zal ontbinden, ligt aan alle 
specifieke feiten en omstandigheden van het geval 
en aan de bewĳsstukken die er zĳn verzameld. 
Win hierover advies in bĳ een deskundige van 
bĳvoorbeeld een rechtsbĳstandsverzekeraar, 
de ledenservice van de KNMT, of bĳ de 
personeelsadviseurs van Dental Care Professionals. 
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