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Wij denken 
graag met 

je mee!

Heb je als praktĳkmanager 
meerdere praktĳken onder je 
hoede en verschillende colle-

ga’s die dezelfde opleiding wil-
len volgen?

Dan kunnen we op een 
gewenste locatie een aparte 

groep laten starten. Wel zo e�-
ciënt en voordelig! Ook een tekort aan tandartsas-

sistenten? We hebben sinds kort 
een 3-daagse kennismaking met 

de tandheelkunde en het vak 
tandartsassistent. Zo zorgen we 
ervoor dat jouw nieuwe assistent 

(ook zĳ-instromers!) met enige 
kennis snel kunnen starten om 

daarna in te stromen in onze regu-
liere opleiding. Hoe fĳn is dat!

www.dentalbestpractice.nl
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Met de tijd 
mee

We willen met 
onze tijd meegaan 
en met het oog op 

duurzaamheid hebben 
we daarom gekozen 

om het magazine 
vanaf 2023 online te 

laten verschijnen

Inmiddels hebben we de knallende lancering van het platform achter de rug en zĳn er veel prak-

tĳkmanagers die hun weg weten te vinden naar alle artikelen, documenten, podcasts, video’s 

en tips & tricks die daar te vinden zĳn. Daarbĳ mogen we de onderlinge kennisuitwisseling 

natuurlĳk niet vergeten! Mocht je je weg nog niet hebben gevonden naar deze kennisbank, 

kĳk dan even op platformpraktĳkmanager.nl en meld je 

aan voor slechts 10 euro per maand.

We zĳn blĳ met het succes van het platform en PM maga-

zine, waarmee we jullie ondersteunen. Maar we willen 

met onze tĳd meegaan en met het oog op duurzaamheid 

hebben we daarom gekozen om het magazine vanaf 2023 

online te laten verschĳnen. Wil je je hier voor aanmelden? 

Ga dan naar de website www.platformpratĳkmanager.nl 

en mis niets!

In dit laatste ‘fysieke’ nummer gaan we in op de krappe 

arbeidsmarkt, waar het volgens Wendy Sol belangrĳk is 

om te ‘denken vanuit de kandidaat’. Martine sluit daarop 

aan met haar artikel ‘werven, binden, boeien’. Dat binden doe je onder andere door het aan-

bieden van scholing. Maar wat zĳn eigenlĳk de lusten en lasten van scholing? Het antwoord 

daarop lees je ook.  

Naast omgaan met de krappe arbeidsmarkt bieden we je uiteraard nog meer. Bĳvoorbeeld 

hoe te handelen als de inspectie op bezoek komt, welke praktische tips je assistenten kunt 

meegeven en – waar veel vragen naar is – hoe je financiële overzichten leest. 

Veel leesplezier!

Lies ligtvoet

Ilko Alink
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De spanning op de arbeidsmarkt is in het eerste half jaar van 

2022 nog verder toegenomen. De handel, zakelĳke dienstver-

lening en zorg waren samen goed voor de hel� van alle open-

staande vacatures. Door de schaarste aan bekwaam perso-

neel ontstaan bĳ steeds meer praktĳken problemen met de 

roosters. Hoe trek jĳ medewerkers aan? En hoe behoud je ze 

in je praktĳk?

Anders werven
Waar vroeger het cv het belangrĳkste was bĳ een sollicitatie, 

ligt hier nu minder nadruk op. De focus verschui� van oplei-

ding en werkervaring naar vaardigheden. Er wordt meer geke-

ken naar ‘so� skills’ zoals communiceren, flexibiliteit en zelf-

standigheid. We gaan af van de ‘ideale’ kandidaat en kĳken 

vooral naar persoonlĳkheid, motivatie, leervermogen en wat 

iemand (in de toekomst) kan. Testen zoals de PPA zĳn een 

goed hulpmiddel om hier een beeld van te krĳgen.

Denken vanuit de kandidaat
Ga vooraf met je team in gesprek om een beeld te krĳgen 

van wat jullie precies zoeken. En denk bĳ de hierop volgende 

zoektocht vanuit de kandidaat. Dit gaat verder dan het salaris. 

Opleidingen kunnen volgen hee� bĳvoorbeeld grote aantrek-

kingskracht op talent. In onze ervaring hechten de meeste 

kandidaten vooral waarde aan een fĳne werkplek, een pro-

fessioneel team en afwisselend werk. Geef goed aan wat jĳ 

als praktĳk toevoegt. Vorm je hierbĳ naar de wensen van je 

kandidaat, binnen redelĳke grenzen uiteraard.

Wat maakt jouw praktijk uniek?
Startpunt is de vraag: wat maakt ons uniek als praktĳk en 

werkgever? Je brengt als het ware jouw unique selling points 

(USP’s) in kaart. Niet alleen door feitelĳk te benoemen wat 

je te bieden hebt, maar ook door je medewerkers hierin te 

betrekken. Wat maakt hun werkplek de moeite waard om er 

elke dag aan het werk te gaan? Dat is uiteindelĳk waar alles om 

draait: wat je medewerkers zoeken en hoe zĳ dingen ervaren.

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
Voordelen op het gebied van welzĳn en gezondheid, flexibili-

teit in tĳd of plaats en een aangename werkomgeving op een 

gunstige locatie kunnen veel verschil maken. Vergeet niet te 

bekĳken wat je doet aan vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. 

Dit wordt alleen maar belangrĳker, want er komen steeds 

meer oudere werknemers bĳ. Denk dus niet ‘hoe faseer ik 

die vĳ�igplusser uit?’ Maar denk over het vitaal houden van 

oudere medewerkers en slimme manieren om hen nieuwe 

vaardigheden bĳ te brengen. 

Wendy Sol

Krappe arbeidsmarkt 
vraagt om denken vanuit 

de kandidaat
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Inkijkje in de werkomgeving
Maak potentiële collega’s enthousiast met een inkĳkje in de 

werkomgeving. Laat op je website en op social media foto’s 

en/of video’s zien (met toestemming uiteraard) waarbĳ de 

diversiteit van jouw medewerkers en praktĳk goed in beeld 

wordt gebracht. Met beeld breng je veel sneller een gevoel 

over, doordat we dit 600.000 keer sneller verwerken dan tekst. 

Zo creëer je snel verbinding met potentiële kandidaten die 

interesse hebben in je praktĳk.

Hoger salaris bieden? Think twice
Veel praktĳken verwachten dat het dit jaar lastig blĳ� om 

gekwalificeerd personeel te vinden en alle huidige werkne-

mers te behouden. Ook andere werkgevers - bĳna negen op 

de tien - maken zich hier zorgen over, blĳkt uit onderzoek van 

Robert Half. Volgens salarisonderzoek ‘Wie verdient wat’ ver-

taalt dit zich niet in structureel hogere salarissen. Belangrĳk 

is dat je op een eenduidige manier beloont en waardering 

toont, dus niet alleen met salariëring. Ofwel: think twice als 

een potentiële medewerker een hoger salaris vraagt dan je 

gewend bent te betalen.

Secundaire arbeidsvoorwaarden
Uit ander onderzoek blĳkt dat waardering en het gevoel heb-

ben ertoe te doen voor de organisatie belangrĳker wordt 

gevonden dan de financiële compensatie. Medewerkers wil-

len een werkgever die samen met hen bekĳkt welke secun-

daire arbeidsvoorwaarden zĳ nodig hebben, a±ankelĳk van 

hun levensfase. Ook hierin kun je je als werkgever onderschei-

den met bĳvoorbeeld:

• Flexibiliteit in werktĳ den/dagen waardoor mensen hun 

werk gemakkelĳ ker kunnen afstemmen op hun privéleven.

• Scholing- en ontwikkelingsmogelĳ kheden die toekomst-

perspectief bieden.

• Sporten via het werk, waarmee je bovendien een gezonde 

leefstĳ l stimuleert.

Snel schakelen
Verder is het belangrĳk om de sollicitatieprocedure zo kort 

mogelĳk te houden. Snelheid is cruciaal om te zorgen dat 

kandidaten beschikbaar blĳven. Ik zie praktĳken regelmatig 

mensen mislopen doordat het sollicitatietraject te lang duurt 

en de kandidaat in de tussentĳd een andere baan vindt. Bĳ 

Dental Care Professionals adviseren we onze opdrachtge-

vers om snel te reageren als wĳ kandidaten voorstellen. Dan 

kunnen wĳ snel schakelen en sollicitatiegesprekken bĳ onze 

opdrachtgevers inplannen.

Meer tips voor het omgaan met de krap-
pe arbeidsmarkt
•  Vraag medewerkers die nu kleinere contracten hebben 

(van 24 uur of minder) of ze enkele uren meer zouden wil-

len werken.

•  Probeer om medewerkers langer te laten doorwerken na 

de AOW-lee� ĳ d, al dan niet in een kleinere arbeidsom-

vang.

• Investeer in de communicatie en samenwerking in het 

team en het delen van de waarden en normen om de be-

drĳ fscultuur te versterken. Dit zorgt voor betere verbin-

ding en behoud van het talent in je praktĳ k. .
Wendy Sol hee� bĳ verschillende ondernemingen (zowel MKB-

bedrĳven als multinationals) als HR-adviseur management en 

medewerkers ondersteund bĳ een breed scala aan personeel gere-

lateerde zaken. 

“De meeste kandidaten 
hechten vooral 
waarde aan een 

fĳ ne werkplek, een 
professioneel team en 

afwisselend werk”
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Ons aanbod speciaal voor jou
als praktijkmanager!

www.dentalbestpractice.nl

Kies wat bij jou past!
Opleiding Praktijkmanager
Opleiding Praktijkmanager ll - de verdieping
Opleiding Management en Leidinggeven
 Cursus Van collega naar leidinggevende hoe 
pak je dit aan?
Cursus Juridische actualiteiten in de praktijk
 Cursus meerkamerplanning: Hoe toe te passen

   in jouw praktijk

 Cursus Infectiepreventie
 Workshop beïnvloedingscommunicatie voor 

 de Praktijkmanager
 Cursus Omgaan met angstige patiënten in de 
behandelkamer
Cursus Gastvrijheid in de tandartspraktijk
Cursus Fit en energiek in de praktijk
Cursus Excel in de tandartspraktijk
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gerichte scholing genoemd. Het is scho-

ling die er op korte termĳn voor moet 

zorgen dat jouw werknemer kan wor-

den herplaatst naar een andere functie.

Je bent als werkgever volgens de juris-

prudentie echter niet verplicht een 

werknemer te scholen als er toch geen 

zicht is op herplaatsing in een passende 

functie. Daarnaast moet de duur van de 

scholing in verhouding staan met de ter-

mĳn van herplaatsing.

Scholing voor groei
Sommige werkgevers zĳn wat terug-

houdend met het (bĳ)scholen van hun 

personeel. Ze zĳn bang dat deze goed 

opgeleide werknemer straks zal vertrek-

ken naar een aantrekkelĳker baan ter-

wĳl ze zoveel in deze persoon hebben 

geïnvesteerd.

Er is echter gebleken, dat deze angst 

ongegrond is. Werknemers die ontwik-

kelmogelĳkheden hebben bĳ hun werk-

gever zĳn loyaler en productiever. Ze 

halen namelĳk plezier uit hun werk en 

zĳn gemotiveerd. Als je het naar je zin 

hebt, hoef je toch niet te vertrekken?

Groei van competenties en motivatie 

komt niet alleen die specifieke werkne-

mer ten goede, maar ook de teamspirit 

en het bedrĳfssucces.

Scholingsplicht
Toch laat je niet alleen je medewerkers 

scholen voor hun persoonlĳke groei en 

de groei van jouw organisatie. Je hebt 

Monique Heijtel

Scholing van jouw werknemers is een kans om ze als individu, maar ook als team te laten groeien. 
Daar plukken niet alleen zĳ maar ook jĳ de vruchten van. Toch is scholing niet iets vrĳblĳvends. 

Jĳ bent als werkgever ook verplicht om scholing aan te bieden aan jouw werknemers zodat zĳ hun 
functie naar behoren kunnen uitvoeren. Hoe ga je om met deze scholingsverplichting en welke 

invloed kan een gebrek aan scholing hebben?

als werkgever ook de plicht om scholing 

aan te bieden.

Uitvoeren van de functie

Als werkgever ben je verplicht jouw 

werknemer de mogelĳkheid te bieden 

om cursussen of opleidingen te volgen 

die noodzakelĳk zĳn voor het goed uit-

oefenen van zĳn of haar functie. Je moet 

de werknemer in staat stellen om deze 

scholing te kunnen volgen. Er zal dus tĳd 

vrĳgemaakt moeten worden, maar ook 

financiële middelen.

Als een werknemer een diploma of cer-

tificaat nodig hee� om zĳn functie te 

kunnen uitvoeren, dan heb je als werk-

gever een inspanningsplicht.

Herplaatsing

De verplichting geldt ook om, als er 

sprake is van ontslag, eerst te onderzoe-

ken of herplaatsing binnen jouw orga-

nisatie mogelĳk is, zo nodig met behulp 

van scholing. Dit wordt ook wel functie-

De lusten en 
lasten van scholing

”Wat zou het met 
de motivatie van 
jouw team en het 
bedrijfsresultaat 
doen als je niet 

meer investeert in 
scholing?”
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Terugkrijgen scholingskosten
Ondanks dat scholing je veel kan opleve-

ren, kost het je natuurlĳk ook wat. Jĳ bent 

degene die voor de kosten opdraait. Niet 

alleen voor de kosten van de opleiding 

of cursus, maar ook voor de kosten van 

studiemateriaal en examens. In sommige 

gevallen kan je (een deel van) de kosten 

wel terugkrĳgen. Dit kan sinds 1 augus-

tus 2022 echter niet als het verplichte 

scholing betre�.* 

Studiekostenovereenkomst

Jĳ kan met jouw werknemer, die start 

met een cursus of opleiding, een studie-

kostenovereenkomst afsluiten als er nog 

geen studiebeding in de arbeidsovereen-

komst staat. Hierdoor kan jĳ (een deel 

van) de studiekosten van een werknemer 

terugvorderen als deze toch besluit op te 

stappen binnen een bepaalde periode. 

Mits deze opleiding dus niet bĳ de ver-

plichte scholing hoort voor een goede 

uitoefening van de functie.* 

Studiekosten verrekenen met de transi-

tievergoeding

Het is ook mogelĳk om de kosten voor 

scholing te verrekenen met de transitie-

vergoeding. Het gaat hierbĳ om de tran-

sitiekosten en de inzetbaarheidskosten.

Transitiekosten zĳn kosten die de werk-

gever maakt om bĳ het einde van de 

arbeidsovereenkomst de werknemer te 

helpen niet werkloos te worden of om de 

periode van werkloosheid te verkorten. 

Daar valt het financieren van passende 

scholing ook onder.

Inzetbaarheidskosten zĳn de kosten 

voor scholing die bĳdragen aan het ver-

beteren van de arbeidsmarktpositie van 

een werknemer. Deze kosten moeten 

vaak al zĳn gemaakt tĳdens de arbeids-

overeenkomst en kan je van de transitie-

vergoeding a�rekken wanneer:

• ze zĳn gemaakt nadat ze zĳn gespe-

cificeerd en medegedeeld aan jouw 

werknemer;

• de werknemer schri�elĳk akkoord is 

gegaan met het in mindering bren-

gen van de kosten op de transitie-

vergoeding;

• ze geen onderdeel uitmaken van 

verplichte scholing vanwege de uit-

oefening van de functie.

Gevolgen van onvoldoende 
scholing
Zoals gezegd biedt scholing niet alleen 

persoonlĳke groei voor jouw medewer-

kers, maar draagt het ook bĳ aan het 

resultaat van jouw organisatie. Alleen 

dat is het investeren al waard. Wat zou 

het met de motivatie van jouw team en 

het bedrĳfsresultaat doen als je besluit 

om niet meer te investeren in scholing?

Daarnaast biedt het Nederlandse ont-

slagrecht bescherming voor jouw werk-

nemer als zĳ door jou onvoldoende 

ruimte voor scholing hebben gekregen. 

In geval van herplaatsing, maar ook bĳ 

disfunctioneren.

Herplaatsingsplicht

Voordat je kan overgaan tot ontslag van 

een werknemer, moet je bekĳken of hĳ of 

zĳ kan worden herplaatst in een andere 

functie. Indien een herplaatsing moge-

lĳk is door scholing, dan moet je zorgen 

dat jouw werknemer deze scholing aan-

geboden krĳgt. Als bĳ het beëindigen van 

de arbeidsovereenkomst blĳkt dat her-

plaatsing (binnen een redelĳke termĳn) 

mogelĳk was geweest wanneer jouw 

werknemer was omgeschoold, dan zal 

het UWV of de rechter het ontslag niet 

goedkeuren.

Disfunctioneren

Wanneer jĳ jouw werknemer wilt ont-

slaan omdat hĳ onvoldoende functio-

neert, beoordeelt de kantonrechter of dit 

disfunctioneren het gevolg is van onvol-

doende zorg voor scholing. Hĳ kan dit dus 

afwĳzen als hĳ vindt dat jĳ als werkge-

ver je niet voldoende hebt ingespannen 

om jouw werknemer van de nodige scho-

ling te voorzien. Jouw werknemer alleen 

maar wĳzen op een cursus, wordt daar-

bĳ niet gezien als voldoende inspanning.

Het kan zelfs zo zĳn dat de rechter jou 

een billĳke vergoeding oplegt als jĳ je 

onvoldoende hebt ingespannen om 

scholing te faciliteren. Dan moet jĳ deze 

vergoeding nog bovenop de we§elĳk ver-

plichte transitievergoeding betalen.

Kortom
Scholing is een belangrĳk onderdeel van 

het HR-beleid van jouw organisatie. Bied 

dit niet alleen voldoende aan, maar leg 

jouw scholingsbeleid ook goed vast in een 

arbeidsvoorwaardenregeling of arbeids-

overeenkomst. Heb je hier vragen over, 

dan helpen we je bĳ MO-Hr graag. .
Monique Heĳtel is docent bĳ de opleiding 

Praktĳkmanager van Dental Best Practice 

en HR adviseur bĳ MO-HR. Heb je vragen, 

neem dan contact op via support@mo-hr.nl 

of kĳk op www.mo-hr.nl. 

*www.mo-hr.nl waarom-een-scholingsovereenkomst/

“Jouw werknemer 
alleen maar wijzen 

op een cursus, 
wordt niet gezien 

als voldoende 
inspanningen.”
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‘Wat is jouw top-5 van werkzaamheden?’ Dat is een vraag die 

ik in mĳn landelĳke app voor praktĳkmanagers heb gesteld. 

Ik neem je graag mee in de uitkomst hiervan. Wat zĳn de val-

kuilen, waarom is de uitkomst verrassend en uiteraard nog 

wat tips waar je misschien iets mee kan. 

In iedere praktĳk zal een werkdag van een praktĳkmanager 

er anders uitzien. Dit hee� onder andere te maken met de 

taken die de praktĳkmanager toebedeeld hee� gekregen. 

Voor jou als manager belangrĳk om die taken helder te heb-

ben, dat schept duidelĳkheid naar jezelf, medewerkers en 

praktĳkhouder. Zĳn jouw taken nog niet duidelĳk, bespreek 

dit dan met de praktĳkhouder. Net als een assistent of balie-

medewerker is het ook voor de praktĳkmanager goed om te 

weten wat er van je wordt verwacht, wat je taken zĳn en wat 

je beslissingsrecht is.

Mooi en verrassend is dan ook te lezen wat praktĳkmanagers 

op de vraag van top-5 werkzaamheden hebben geantwoord, 

hoe zĳ taken, werkzaamheden en verantwoordelĳkheden zien. 

De uitkomst van dit kleine onderzoek gaf een tweedeling in 

antwoorden. Waarschĳnlĳk zĳn er veel werkzaamheden die 

zĳ allen uitvoeren maar liggen de prioriteiten en de beleving 

hiervan voor sommigen anders.

De uitkomsten zou je kunnen zien vanuit twee verschillende 

oogpunten: 

Uitvoerend oogpunt:

• Roosterplanning

• Personeelszaken

• Beantwoorden vragen van patiënten en mails

• Facturatie en declaratie

• Aansturen onderhoud en bestellingen doen

Managent/ beschouwend oogpunt:

• Luisteren/aanspreekpunt zĳ n voor personeel.

• Knelpunten van de praktĳ k met betrekking tot personeel 

aanpakken en uitvoeren.

• Nadenken en meedenken over de ontwikkelingen van de 

praktĳ k.

• Waarborgen wet- en regelgeving.

• Overige zaken zoals facturatie, planning etc.

Het laat duidelĳk zien waar voor eenieder de prioriteiten lig-

gen, en dat dit enerzĳds meer gericht is op het er zĳn voor het 

personeel, praktĳkhouder, praktĳk en anderzĳds het uitvoe-

ren van de taken die er van jou verwacht worden. Uiteraard 

zal je nu denken: ‘Luisteren naar personeel en aanpakken van 

de zaken die daaruit voortvloeien dat vind ik ook belangrĳk en 

doe ik ook’. Vraag jĳ je dan eens af of jĳ hier ook bewust dage-

lĳks tĳd voor vrĳmaakt en medewerkers de gelegenheid gee�  

verhaal te kunnen doen. Vaak denken wĳ wel dat het perso-

neel weet dat wĳ er voor ze zĳn, maar even tĳd maken om ze 

Marenka Franke5 van werkzaam-
Wat is jouw top

heden?
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Want zeg nou zelf, 
wij hebben toch 
het leukste vak!
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het gevoel te geven dat ze opgemerkt worden, dat zĳ er zĳn,  

kan heel veel opleveren. Zorg dat jĳ hier in jouw planning van 

de dag ruimte voor vrĳmaakt. 

Andersom werkt het natuurlĳk ook. Jouw taken zoals plan-

ning, facturatie en bestellingen zĳn een terugkomende bezig-

heid waar je je focus ook voor nodig hebt. Besteed je te veel 

tĳd aan andere zaken dan kan dit natuurlĳk in het gedrang 

komen en stress opleveren. Ook daarin is het belangrĳk om 

hiervoor in je dagplanning tĳd af te blokken. Geef dan ook 

duidelĳk aan dat je in dat blok even geen tĳd hebt voor de 

medewerkers (mits er echt iets ernstigs aan de hand is) zodat 

je taken kan a±andelen. Op deze manier kan je jouw taken 

goed organiseren. Lukt het niet om beide goed in te delen 

dan begin je de dag met jezelf de volgende vragen te stellen:

1. ‘Moet ik het doen?’

2. ‘Moet ik het nu doen?’

Moet je het doen dan stel je de vraag of je het nu moet doen. 

Indien beide ja, dan staat deze op jouw lĳst voor die dag. Moet 

je het doen maar hee� het geen haast dan zet je deze op 

een andere dag in de week (niet te lang uitstellen want dan 

wordt het vanzelf iets wat je wel nu moet doen). Moet je het 

niet doen, dan delegeer je deze taak naar een ander. Indien 

hier haast bĳ is dan delegeer je het gelĳk, indien geen haast 

dan kan je je afvragen of het überhaupt moet gebeuren, of je 

delegeert dit op een ander moment.

Door deze vragen duidelĳk te hebben kan jĳ de dagindeling 

maken. Let hierbĳ ook op jouw piekmomenten van de dag 

(de momenten dat jouw focus het meest scherp is, dus niet 

gelĳk na de lunch of aan het begin van een werkdag). Tĳdens 

de piekmomenten pak je de zaken aan die jouw volledige aan-

dacht en focus nodig hebben en waarbĳ je even niet gestoord 

moet worden. De overige tĳd kan je onder andere indelen 

voor het beantwoorden van de mail, het te woord staan van 

medewerkers, een rondje door de praktĳk om polshoogte te 

nemen of het op alle afdeling goed gaat met de werkzaam-

heden en de medewerkers en onverwachte zaken die jouw 

aandacht nodig hebben. Zo houd je de balans tussen jouw 

taken en aandacht voor de medewerkers. 

Probeer ook rond jouw lunchpauze extra tĳd in te ruimen voor 

de medewerkers. Ga eens eerder zi§en en loop eens als laat-

ste van tafel. Je zult zien dat zĳ jou dan ook eerder aanspreken 

wanneer zĳ iets willen bespreken. Plan ook je agenda tot een 

half uur voor het einde van de werkdag, hierdoor creëer je tĳd 

om je werk af te ronden, ga je rustiger en vaker op tĳd naar 

huis en voorkom je onnodige stress. Want hoe fĳn is het dat 

je aan het einde van de werkdag met een goed gevoel naar 

huis gaat, jouw taken voor die dag zĳn gedaan en je er voor 

je medewerkers hebt kunnen zĳn. Zo neem je je werk niet 

onnodig mee naar huis en kan je je thuis focussen op jouw 

naasten wat ook belangrĳk is. Zĳ vormen immers jouw basis.

Dat dit niet altĳd lukt is een feit, een dag van een praktĳk-

manager blĳ� onvoorspelbaar. Dat maakt het ook zo dyna-

misch en leuk. 

Als je duidelĳk hebt wat jouw taken, werkzaamheden en ver-

antwoordelĳkheden zĳn en je bewust bent dat de medewer-

kers jou ook nodig hebben en daar voldoende tĳd voor inplant, 

dan kan je al een heel eind komen als je jouw dagplanning dui-

delĳk hebt en deze goed hebt ingedeeld. Op deze manier houd 

je het ook leuk voor jezelf en voor iedereen om je heen. Want 

zeg nou zelf, wĳ hebben toch het leukste vak! .
Marenka Franke is praktĳkmanager bĳ Centrum voor Mondzorg 

Rhenen. 

Hierbĳ dank aan mĳn collega’s uit de landelĳke groepsapp voor 

jullie antwoorden en mooie inzichten.

Want hoe fĳ n is het dat je aan het einde van de 
werkdag met een goed gevoel naar huis gaat, 
jouw taken voor die dag zĳ n gedaan en je er 

voor je medewerkers hebt kunnen zĳ n.
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De nieuwe PANAVIA™ Veneer LC is precies wat u nodig 

hee� om (meerdere) veneers te cementeren. Dit product 

staat garant voor gemakkelĳk aanbrengen, een lange ver-

werkingstĳd (200 seconden*!) en hoge esthetiek. En dat 

alles in combinatie met de uitstekende hechtsterkte waar 

Panavia van Kuraray Noritake om bekend staat.

Hoogwaardige esthetiek

PANAVIA™ Veneer LC is een hoogesthetisch veneer, in- en 

onlay cement met uitstekende verwerkingseigenschap-

pen, betrouwbare hechting en hoogesthetische resulta-

ten. De thixotropie en viscositeit zĳn geoptimaliseerd voor 

gemakkelĳk appliceren en plaatsen. Het blĳ� daar waar het 

wordt aangebracht, maar vloeit goed tĳdens het positione-

ren van de veneer. Verwĳder bovendien de overmaat een-

voudig dankzĳ de tack-cure (1 sec. belichten). PANAVIA™ 

Veneer LC is leverbaar in vier kleuren met bĳbehorende 

try-in pasta's, ideaal om het eindresultaat te simuleren voor 

de patiënt. De geweldige kleurstabiliteit, polĳstbaarheid en 

blĳvende gladheid zĳn de eigenschappen die zorgen voor 

randen die ook na verloop van tĳd onzichtbaar blĳven.

PANAVIA™ Veneer LC bevat een combinatie van inno-

vatieve en bewezen technologische kenmerken. Meer 

informatie over dit cement en de andere PANAVIA™-

familieleden van Kuraray Noritake vindt u online 

www.kuraraynoritake.eu/nl/panavia-veneer

*Verwerkingstĳd onder omgevingslicht (8.000 lux). 

Kuraray Noritake Dental introduceert

PANAVIA™ Veneer LC 
De perfecte oplossing voor een uitdagende taak.

- Advertorial -
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Mag ik je 
wat vragen?

Naam: 
Anja Koole

Geboortejaar: 
1965

Studie: 
MEAO

Werkervaring: 
19 jaar

Werkt bij:
Dental Clinics Ommoord

Sinds: 
30 oktober 2002 bĳ tand-
artsenpraktĳk P.J. Keenean 
die zich in 2014 aansloot bĳ 
Dental Clinics. Sindsdien bĳ 
Dental Clinics Ommoord. 

Functie:
Praktĳkmanager

Waarom de keuze voor dit vak?
Nadat tandartspraktĳk P.J. Keenan 

zich aansloot bĳ Dental Clinics, kwam 

in 2014 de rol van praktĳkmanager bĳ 

Dental Clinics Ommoord beschikbaar. 

Mĳ werd gevraagd deze in te vullen. Ik 

ben een verbinder, organisator en moti-

vator, dus deze rol past ontze§end goed 

bĳ mĳ. Inmiddels ben ik al jaren praktĳk-

manager en doe ik het nog steeds met 

heel veel plezier. 

Waardoor raak je geïnspireerd? 
Ik raak geïnspireerd door collega’s die 

een tandje bĳze§en, creatief meeden-

ken, vooruit willen én in mogelĳkhe-

den denken in plaats van in problemen. 

Daarnaast word ik altĳd heel blĳ van de 

lach op het gezicht van collega’s en cli-

enten.

Hoe ziet je perfecte werkdag 
eruit? 
De perfecte werkdag kenmerkt zich 

door een goede sfeer; onder zowel col-

lega’s als tussen cliënten en behande-

laren. En natuurlĳk hee� de perfecte 

werkdag volle agenda’s! Daarnaast ben 

ik altĳd blĳ als het team er echt staat, 

de werkzaamheden opgepakt en uitge-

voerd worden én de cliënten met een 

lach de praktĳk verlaten of eventuele 

problemen naar tevredenheid worden 

opgelost. 

Waar ben je trots op? 
Ik ben ontze§end trots op het team van 

Dental Clinics Ommoord. Waar nodig 

ondersteunen we elkaar en vullen we 

elkaar aan. En iedereen denkt altĳd mee 

in oplossingen!

Wat zou je nog willen leren?
Voor alle Dental Clinics-praktĳken wor-

den vaak trainingen en webinars aan-

geboden. Bĳvoorbeeld op het gebied 

van verzuim, HR, evaluatie en kwaliteit. 

Hopelĳk blĳ� dat zo, zodat ik me hierin 

kan blĳven ontwikkelen en taken, die ik 

misschien niet dagelĳks doe, nóg beter 

uit kan voeren.

Welk advies wil je je collega’s 
meegeven? 
Probeer oog en oor voor elkaar te hou-

den. Hol niet door, maar neem soms de 

tĳd voor je collega’s. Het gee� je zoveel 

meer. .
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Marjo Riebergen

10praktische 
tips voor 

assistenten
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Als praktijkmanager zorg je voor structuur in de praktijk en bied je 

kaders zodat iedere werknemer zijn of haar werk goed kan uitvoe-

ren. Wat kun je nu allemaal doen om de assistenten in de praktijk 

te ondersteunen? 

Het valt niet altĳd mee om als assistent een goed overzicht 

te behouden tussen het wisselen van twee patiënten; na de 

behandeling moet het patiëntendossier goed worden ingevuld 

en ook alle infectiepreventieregels goed worden toegepast. De 

huidige tandartsassistent moet aan veel zaken denken en er 

wordt ook steeds meer van haar verwacht. Het tempo ligt hoog, 

waarbĳ discipline en accuratesse hoog in het vaandel staan.  

Kortom, de tandartsassistent is en blĳ� een onmisbare scha-

kel in de praktĳk en moet voldoende en op de juiste manier 

geschoold zĳn om alles bĳ te kunnen houden. En daar ligt een 

belangrĳke taak voor de praktĳkmanager. Namelĳk zorgen voor 

de juiste scholing en samen met de assistent ontdekken waar 

haar/zĳn kwaliteiten liggen en wat haar/zĳn ontwikkelpunten 

zĳn. Maar als praktĳkmanager kun je assistenten ook prakti-

sche tips meegeven om ze dagelĳks te ondersteunen. 

Praktische tips voor assistenten:

• Zorg dat je uitgerust aan je werkdag begint, en dat je ma-

ke-up goed zit en je haren goed uit je gezicht zĳn; dit voor-

komt een hoop stress tĳdens de start van de ochtend.

• Zorg voor comfortabele werkschoenen.

• Zorg dat alle voorraad op de kamer wordt aangevuld aan 

het einde van iedere werkdag zodat je nooit misgrĳpt in de 

behandelkamer.

• Begin ‘s morgens op tĳd en neem het dagprogramma goed 

door; Maak  alvast Tray’s klaar voor de behandelingen die 

staan gepland; ook matrixbanden, wigjes, wa§enrollen, ser-

vet etc. alvast op de Tray klaarleggen.

• Kĳk of het techniekwerk voor die dag binnen is, dit voor-

komt stress en gee� rust.

• Gooi na de behandeling direct zoveel mogelĳk disposables 

weg in de prullenbak in de behandelkamer! Daarmee voor-

kom je prikaccidenten aan scherp instrumentarium en cre-

eer je direct overzicht. 

• Gebruik evt. tĳdens de behandeling een disposable drink-

beker om klein afval direct in te gooien. Dit ruimt na de be-

handeling lekker snel op.

• Maak een duidelĳke afspraak over het invullen van het pati-

entendossiers. Wie doet dat en wanneer. Hiermee voorkom 

je steeds het tussentĳds uitdoen van de handschoenen. 

Bĳvoorbeeld na de behandeling ruim jĳ op en de tandarts 

maakt een afsluitend praatje en vult het dossier in.

• Zorg ervoor dat alle protocollen in orde komen; heel belang-

rĳk. LEER ZE UIT JE HOOFD! Van daaruit werk je veel mak-

kelĳker en komt er een systeem in.

• Tot slot: bewaar altĳd de rust, laat je niet gek maken en be-

spreek tĳdens een werkoverleg hoe jullie in de praktĳk een 

stappenplan kunnen maken om alle processen goed te la-

ten verlopen. Dit kan nooit allemaal in één keer, want alle 

handelingen die je doet moeten wel in je systeem komen en 

dat kan alleen STAP VOOR STAP!

Een ochtendbriefing helpt om structuur in de dag aan te bren-

gen en bepaalde zaken nog eens extra aandacht te geven. Je 

kunt daarin ook een ‘tip van de dag’ meenemen. .
Marjo Riebergen is docent op het gebied van hygiëne- en infectiepre-

ventie.

Een leuk voorbeeld dat ik zelf gebruik is de MOOIE BH. 
Nu hoor ik je denken, hoezo mooie bh? Wat heeft dat 
met de werkzaamheden van een assistent te maken? 
Nou, het gaat om het op de juiste manier aandoen van 
je persoonlijke beschermingsmiddelen in de praktijk. 
Je hebt je handen gedesinfecteerd, de behandeling 
begint bijna en dan start je met de MOOIE BH.
MOOIE staat voor mondneusmasker die je als eerste 
op doet. B staat voor de bril die als tweede volgt en 
H staat voor handschoenen waar je tot slot inschiet.

Het uitdoen van de persoonlijke beschermingsmid-
delen gaat dan precies andersom. Na de behandeling 
raap je alle disposables bij elkaar en leg je eventueel 
alle instrumentarium op de tray, daarna:
• Doe de handschoenen uit en gooi deze direct in 

de prullenbak
• Zet de bril af
• Neem het mondneusmasker bij de oor elastieken 

en gooi deze direct weg
• Neem handalcohol en wrijft net zo lang ( binnen 

30 seconden) tot je handen droog zijn. Daarna 
neem je nieuwe handschoenen om alles te reini-
gen en te desinfecteren van schoon naar vuil.

Tip van de dag
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De rechtvaardiging van 
röntgenopnamen

Paul van der Stelt

Stralingsdeskundige Paul van der Stelt zal (in dit magazine en 

op het Platform Praktijkmanager) regelmatig bijdragen leve-

ren die je kunnen helpen bij het in goede banen leiden van de 

röntgenactiviteiten in de praktijk. In dit artikel gaat hij in op de 

rechtvaardiging van röntgenopnamen.

De ICRP (International Commission on Radiological 

Protection) hee� drie principes geformuleerd ten behoeve 

van de stralingsveiligheid. Dit zĳn achtereenvolgens:

1. De rechtvaardiging

2. Het ALARA-principe

3. De dosislimieten

De ICRP is een ona±ankelĳk internationaal orgaan van des-

kundigen. Hun inzichten en adviezen worden gevolgd in de 

wet- en regelgeving van alle landen waar straling wordt toe-

gepast. Zo ook in Nederland.

De drie principes worden in de genoemde volgorde toegepast. 

Allereerst wordt bepaald of een röntgenopname nut kan heb-

ben (rechtvaardiging), vervolgens wordt de opname gemaakt 

met de laagste relevante doses (ALARA), en tenslo§e zĳn er 

maximale stralingsniveaus voor personen die in de buurt van 

het röntgentoestel zĳn(dosislimieten). Zoals gezegd staat in 

deze bĳdrage de rechtvaardiging centraal.

Nut vs. nadelige effecten
De rechtvaardiging van röntgenopnamen hee� betrekking op 

de afweging van het nut in het kader van de behandeling van 

de patiënt tegen de mogelĳke nadelige e¾ecten (schade). Het 

is een zeer belangrĳke stap, want als besloten wordt om een 

opname te maken wordt er immers ook besloten om straling 

te gebruiken. Als daarentegen een opname niet nodig lĳkt te 

zĳn, wordt er geen straling toegepast en zĳn er dus ook geen 

beschermingsmaatregelen nodig.

De beslissing om röntgenopname te maken kan en mag alleen 

door de tandarts worden uitgevoerd. Hĳ/zĳ hee� immers in 

zĳn of haar opleiding de klinische kennis verworven om te kun-

nen beoordelen of een afwĳking, waarvan de aanwezigheid 

wordt vermoed, ook röntgenologisch zichtbaar te maken is. 

Bovendien is hĳ/zĳ in staat om een behandelplan te maken 

en te bepalen welke informatie hiervoor nodig is. 

Wetgeving
De rol van de tandarts bĳ het indiceren of rechtvaardigen van 

een röntgenopname is ook zo beschreven in de wetgeving; 

zowel in de stralingswetgeving (Besluit basisveiligheidsnor-

men stralingsbescherming, Bbs) als in de klinische wetge-

ving (wet BIG). In de stralingswetgeving staat dat een rönt-
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genonderzoek mag worden geïndiceerd door een “zelfstan-

dig bevoegd arts of tandarts op grond van specifieke verant-

woordelĳkheid” (Bbs art. 8.5.1.). Zelfstandig bevoegd slaat op 

de clinicus die geregistreerd is in het BIG register. De speci-

fieke verantwoordelĳkheid slaat op het deelgebied van de 

geneeskunde waarin de clinicus werkzaam is. Dat is dus de 

tandheelkunde voor de tandarts. In de wet BIG wordt dit als 

volgt omschreven: “Tot het verrichten van handelingen, op het 

gebied van de individuele gezondheidszorg, met gebruikma-

king van radioactieve sto�en of toestellen die ioniserende stra-

ling uitzenden, zĳn bevoegd a. artsen b. de tandartsen, doch 

uitsluitende voorzover zĳ voldoen aan de aan de krachtens de 

Kernenergiewet terzake van het gebruiken van zodanige stof-

fen en toestellen gestelde eisen”. In dagelĳkse taal staat hier 

dus dat de tandarts röntgenopnamen mag indiceren, maar 

alleen als hĳ voldoet aan de eisen die daaraan gesteld wor-

den in de stralingswetgeving. 

Daarmee is de cirkel rond: volgens het Bbs mag een röntgen-

opname worden toegepast door iemand met de benodigde 

klinische kennis; volgens de wet BIG mag iemand een rönt-

genopname indiceren als hĳ de juiste kennis hee� met betrek-

king tot de stralingsbescherming. De assistent mag dus alleen 

opnamen maken in opdracht van en onder toezicht van een 

tandarts. Voor de mondhygiënist geldt dit ook, alhoewel er 

a±ankelĳk van haar of zĳn opleiding hier iets meer ruimte is 

voor zelfstandige uitvoering van de taak.

Invloed op de uitvoering van de behandeling
Een röntgenopname is alleen gerechtvaardigd als het voor-

deel voor de patiënt opweegt tegen mogelĳke schadelĳke 

e¾ecten. Voorwaarde hierbĳ is dat de tandarts behoe�e hee� 

aan meer informatie over de tandheelkundige gezondheids-

toestand. Om deze reden moet er altĳd klinisch onderzoek 

voorafgaan aan het besluit tot het maken van opnamen. Ook 

moet de gewenste informatie alleen te verkrĳgen zĳn door 

middel van röntgenopnamen. Bovendien moet deze informa-

tie invloed hebben op de uitvoering van de behandeling. Als er 

aan deze eisen is voldaan, kan de tandarts besluiten dat een 

röntgenopname gerechtvaardigd is. Ook bĳ verwĳzing van 

een patiënt voor een opname naar een collega, moet de ver-

wĳzer zich realiseren dat hĳ een deel van de rechtvaardiging 

aan het doen is en daarvoor dus de juiste kennis moet hebben.

Als er besloten is dat de opname terecht is, dan kan deze 

gemaakt worden en is het ALARA-principe de volgende stap. 

Hier zal ik in een volgende bĳdrage op ingaan. .
Paul van der Stelt, coördinerend stralingsdeskundige en docent bĳ 

Dental Best Practice. Artikelen over radiologie van Paul van der 

Stelt zĳn terug te lezen op Platform Praktĳkmanager. Nog geen 

lid van het platform? Meld je aan via www.platformpraktĳkma-

nager.nl.

In dagelĳkse taal staat hier dus dat de 
tandarts röntgenopnamen mag indiceren, 
maar alleen als hĳ voldoet aan de eisen die 

daaraan gesteld worden in de stralings-
wetgeving. 
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 COLUMN

Succesvolle 
werving & 

selectie
Voor alle praktĳkmanagers vast een herkenbaar beeld; je hebt 

net je planning rond en dan komt één van de tandartsassis-

tenten je vertellen dat ze een andere baan hee�. Je zucht en 

buigt je weer over de planning om vervolgens tot de conclusie 

te komen dat je toch echt een vacature moet gaan plaatsen. 

Hopelĳk reageert er snel een assistent zodat je beze§ing weer 

op orde is, maar de markt is zo oververhit op het moment…  

We lopen hier beide tegen aan in onze praktĳken in Ro§erdam. 

Al snel ontstond het idee om niet alleen maar naar ervaren 

tandartsassistenten te zoeken, maar op zoek te gaan naar 

enthousiaste, gemotiveerde 

collega’s die het leuk vinden 

om opgeleid te worden tot 

tandartsassistent; de zoge-

heten zĳ-instromers.  

Via een flyeractie en een 

social-media campagne op 

Facebook en Instagram zĳn 

we gestart met de werving & 

selectie, en met succes! Maar 

liefst 47 enthousiaste kandi-

daten hebben het inschrĳ¾or-

mulier ingevuld. We hebben 

alle kandidaten telefonisch 

gesproken waarbĳ we onder 

andere hebben gevraagd wat 

de eerdere werkervaring is 

en wat ze zo leuk lĳkt aan het 

werk als tandartsassistent. De 

antwoorden op deze vragen zĳn verwerkt in een gezamenlĳk 

document wat gedeeld is met Dental Clinics praktĳken in de 

regio Rĳnmond. Als er een interessante kandidaat tussen zit, 

dan neemt de praktĳk zelf contact op met de kandidaat en 

plant een meeloopdag.  

Is er een klik tussen de praktĳk en de kandidaat en zĳn de 

arbeidsvoorwaarden afgesproken, dan kunnen we een nieuwe 

collega verwelkomen! Deze collega wordt ingewerkt op de 

praktĳk, maar krĳgt daarnaast ook een externe opleiding tot 

tandartsassistent aangeboden, betaald door Dental Clinics. 

Eén keer per maand op vrĳdag komen de verschillende zĳ-in-

stromers van diverse praktĳken bĳ elkaar op een tandart-

spraktĳk in Ro§erdam voor de opleiding tot tandartsassistent.  

Voor ons is dit echt een suc-

cesverhaal. We krĳgen de 

mogelĳkheid om mensen 

met een andere achtergrond, 

soms in de zorg, soms iets heel 

anders, enthousiast te maken 

voor de mondzorg. De men-

sen die we gesproken hebben 

zĳn erg enthousiast en gemo-

tiveerd en dat gee� de prak-

tĳk ook weer een mooie boost. 

Daarnaast biedt het ruimte om 

andere collega’s door te laten 

stromen naar bĳvoorbeeld een 

opleiding tot preventie-assis-

tent. Zo bieden we niet alleen 

instroom-, maar ook door-

stroommogelĳkheden. Tot slot 

is het leuk om te zien dat een 

andere achtergrond ook kan zorgen voor een frisse wind en 

nieuwe inzichten in de praktĳk.  

We zĳn er trots op dat we in een krappe markt een manier 

gevonden hebben om toch nieuwe collega’s te verwelkomen 

in onze praktĳken. We gaan zeker snel starten met een nieuwe 

groep! .
Marja Govers, praktĳkmanager Dental Clinics Zuiderterras en 

Sandra van Huizen, praktĳkmanager Dental Clinics Ro§erdam 

Pleinweg en Dental Clinics Ro§erdam Eudokiaplein. 
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” De meeste ongelukken 
kunnen worden 
voorkomen door 

een combinatie van 
bewustwording, werkwijze 
en het gebruik van de juiste 

materialen”

‘

7 tips om 
prikaccidenten te 

voorkomen
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Uit de diverse onderzoeken blĳkt dat 

recappen, het terugze§en van de dop 

op een gebruikte verdovingsnaald, de 

belangrĳkste oorzaak is van prikacci-

denten. 

Een meerderheid (64%) 4 van alle aan 

holle naalden gerelateerde verwondin-

gen kan worden voorkomen door naal-

den alleen te gebruiken wanneer dat 

nodig is, door apparaten met technische 

veiligheidsvoorzieningen te gebruiken, 

de veiligheidsvoorzieningen op deze 

apparaten op de juiste manier te gebrui-

ken, door de juiste werkmethoden te 

volgen (zoals het niet recappen van 

gebruikte naalden) en het op de juiste 

manier weggooien van naalden

Naalden worden beschouwd als 

gevaarlĳker dan overig instrumenta-

rium. Omdat een naald hol is, hee� een 

gecontamineerde naald altĳd een voch-

tig reservoir in zich. Dat maakt de naald 

in principe gevaarlĳker dan een instru-

ment met een glad oppervlak waarop 

het bloed al wat is ingedroogd. 

Welke concrete en werkbare mogelĳk-

heden hee� de praktĳk?

1. Scherp het protocol aan
In de praktĳk is vaak goed nagedacht 

over het zo veilig mogelĳk werken met 

scherpe en potentieel gevaarlĳke voor-

werpen. Om prikaccidenten écht te kun-

nen voorkomen loont het de moeite om 

onszelf nog een aantal verdiepingsvra-

gen stellen.

Hoe gaat onze praktĳk om met gecon-

tamineerde kale naalden? Wie zorgt dat 

die veilig worden verwerkt? Waar doen 

we dat?

Sinds 2010 is recappen volgens de 

Europese wet verboden(*). Zowel de 

Arbeidsinspectie als de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) schrĳ-

ven voor dat de reis van een open kale 

naald zo kort mogelĳk dient te zĳn. Dit 

zĳn allemaal kaders om de veiligheid in 

de praktĳk te verhogen. Dat vraagt ook 

een aanscherping van werkmethode in 

de praktĳk. Een losliggende spuit met 

kale naald kan per slot van rekening voor 

veel ellende zorgen. 

Deze verdieping (en verduidelĳking) 

kan worden vastgelegd in een Sharps 

Management Protocol, dat de basis vormt 

voor de dagelĳkse werkzaamheden. Een 

belangrĳke overweging in dit protocol 

is de eenduidigheid voor alle collega’s. 

In het artikel “Hoe haal je de scherpe 

randjes van Sharps Management?” (ver-

schĳnt nog op het platform) wordt uitge-

legd waarom de keuze voor eenduidig-

heid voor al het personeel (waaronder 

eigenaren, waarnemers en zzp’ers) kan 

bĳdragen aan het voorkomen van prikac-

cidenten.

2. Prikaccidenten regeling
Uiteraard is het ook goed om in een pro-

tocol vast te leggen wat er moet gebeu-

ren nadat zich onverhoopt een prikac-

cident hee� voorgedaan. Het verdient 

daarom aanbeveling om de praktĳk aan 

te sluiten bĳ een prikpunt en een prikac-

cident altĳd serieus te nemen. In de prak-

tĳk worden prikaccidenten om verschil-

lende redenen lang niet altĳd gemeld 

- ondanks het potentiële toekomstige 

risico van bĳvoorbeeld Hepatitis en HIV. 

Naast het belang van ieders gezondheid, 

verdient het ook om een andere reden 

aanbeveling om een accident altĳd te 

Prikaccidenten hebben een enorme impact op zowel medisch professionals als patiënten. 

Wereldwijd zijn er naar schatting tussen de 2 en 3,5 miljoen incidenten per jaar1,2,3 . De meeste 

ongelukken kunnen worden voorkomen door een combinatie van bewustwording, werkwijze 

en het gebruik van de juiste materialen en/of hulpmiddelen. Hier lees je welke concrete en 

werkbare mogelijkheden de praktijk heeft.



Dankzĳ de 
ingebouwde accu kan 

NeedleO� stand-
alone in verschillende 

behandelruimtes 
worden gebruikt. 

‘‘
melden. Het helpt het controlerend orgaan namelĳk om een 

beter beeld van de praktĳkrisico’s te krĳgen. Deze informa-

tie is van groot belang in de afwegingen bĳ het opstellen van 

toekomstige wet- en regelgeving - en niet in de laatste plaats 

om de voorschri�en zo toepasbaar en praktisch werkbaar als 

mogelĳk te houden. 

3. Bekwaamheid
Nieuwe of onervaren medewerkers zĳn zich vaak nog beperkt 

bewust van de gevolgen van een prikaccident. Het is dus goed 

om naast het helder protocolleren van de werkwĳze, iedere 

praktĳkmedewerker goed te begeleiden en bewust te maken 

van dergelĳke risico’s. Opschrĳven dat prikaccidenten poten-

tieel gevaarlĳk zĳn is één, maar over het algemeen maakt het 

in de dagelĳkse praktĳk met een ervaren medewerker bespre-

ken van de gevaren meer indruk.

4. Werk zorgvuldig en geconcentreerd
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Als iemand druk, moe 

of onople§end is, neemt het risico op een prikaccident toe. 

Probeer deze omstandigheden daarom actief te signaleren 

en laat collega’s daar waar het kan een stapje terug doen om 

erger te voorkomen. Bewustwording van risico, het herken-

nen van valkuilen en het belang van het uitzoomen om de 

situatie te overzien kan wonderen doen.  

5. Gebruik veilige materialen en ruim 
scherpe materialen direct in de kamer op
Tĳdens het vervoeren en opruimen van materialen gebeurt 

75% van de accidenten.5, 6 Wanneer het protocol beschrĳ� 

op welke manier scherpe materialen direct in de behandel-

kamer worden opgeruimd en de best passende materialen of 

hulpmiddelen worden gebruikt om zo veilig mogelĳk te wer-

ken, kan het risico op incidenten aanzienlĳk worden beperkt. 

Denk hierbĳ aan:

• Goede naaldcontainers in iedere kamer

• Instrumentarium in casse§es

• Dikke handschoenen tĳdens opruimen in de sterilisatie

• Speciale scalpelmes verwĳderaar

• Speciale endo containers

• Stoppen met recappen, bĳvoorbeeld met behulp van vei-

ligheidsnaalden of NeedleO¾, die naalden automatisch 

afdraait en direct opslaat. 

6. Bijspuiten (leg een nieuwe spuit klaar)
Iedere behandelaar probeert het inspuiten van onnodig veel 

anesthesievloeistof in een patiënt te voorkomen. Bĳspuiten 

zorgt in de praktĳk potentieel voor een gevaarlĳke arbeids-

situatie die idealiter voorkomen moet worden. Na de eerste 

injectie hee� de behandelaar te maken met een gecontami-

neerde en open naald. Het is veiliger om de gebruikte open 

naald direct te verwĳderen door afdraaien of afschermen. Zo 

wordt onnodige blootstelling aan de open naald voorkomen. 

Kies er voor om in de lade een nieuwe spuit (met naald) klaar 

te hebben liggen. Werkt de praktĳk steriel? Overweeg dan om 

in de lades steriele spuiten klaar te hebben liggen.

7. Wissel tijdig de naaldencontainer
Overvullen van de container gee� een aanzienlĳk hogere 

risico op accidenten. Elke naaldencontainer hee� een maxi-



male vulhoogte waarboven niet verder gevuld mag worden, 

bedoeld om ongelukken te voorkomen. Overweeg om actieve 

controle en tĳdige vervanging in het praktĳkprotocol op te 

nemen.

Verhoog de naaldveiligheid met NeedleOff
NeedleO¾ is een hulpmiddel dat een gebruikte verdo-

vingsnaald direct na het ze§en van de laatste injectie auto-

matisch afdraait en veilig opbergt, zonder dat de dop over de 

naald hoe� te worden teruggeplaatst.

De inspiratie voor de ontwikkeling van NeedleO¾ komt recht-

streeks uit de dagelĳkse praktĳk. Marc Rooker, tandarts en 

ontwikkelaar van NeedleO¾, vertelt: “Als behandelaar én als 

werkgever hecht ik groot belang aan de veiligheid in onze 

behandelruimtes. Het internationale verbod op het recap-

pen van gecontamineerde naalden wilde ik daarom goed 

borgen in onze procedures. Dat bleek makkelĳker gezegd 

dan gedaan. Geen van de beschikbare hulpmiddelen werkte 

in onze dagelĳkse praktĳk. Met name de betrouwbaarheid 

en compatibiliteit met verschillende typen naalden lieten te 

wensen over.” Om geen verandering te hoeven aanbrengen 

in gebruikte naalden en spuiten besloot Marc de oplossing 

zelf te ontwikkelen. 

NeedleO¾ is een Nederlands kwaliteitsproduct dat werkt met 

alle soorten naalden met schroefdraad en vrĳwel alle spuiten. 

Het invoeren van de gebruikte naald is voldoende. NeedleO¾ 

detecteert de naald, waarna die wordt vastgeklemd en afge-

draaid. Na de afdraaiprocedure valt de naald direct in de geïn-

tegreerde naaldcontainer (de ‘Sharptainer’). NeedleO¾ werkt 

intuïtief, bevat een elektronische beveiliging tegen overvul-

len en is gemakkelĳk te onderhouden. De Sharptainer sluit 

automatisch bĳ het uitnemen en kan voor verwerking door 

de bekende afvalverwerkers worden verzegeld. De Grĳper 

Casse§e, het uitneembare afdraaimechanisme, kan eenvou-

dig worden verwisseld en gereinigd. Dankzĳ de ingebouwde 

accu kan NeedleO¾ stand-alone in verschillende behandel-

ruimtes worden gebruikt. 

Conclusie
Prikaccidenten worden in de praktĳk voorkomen door een 

combinatie van maatregelen. Welke maatregelen passen in 

de specifieke praktĳk is een keuze van de eigenaar, praktĳk-

manager of preventieassistent. In algemene zin kan worden 

geconcludeerd dat bovenstaande handva§en om een veilige 

omgeving te creëren voor zowel behandelaars als praktĳk-

personeel en patiënten actieve preventie van prikaccidenten 

eenvoudig mogelĳk maken. .
Mark Schimmel is commercieel manager bĳ Sharpfield Company 

en Dentalcloud.
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Vanuit de praktĳk komt naar voren dat praktĳkmanagers het 

nog wel eens lastig vinden om financiële overzichten te lezen. 

Aangezien financiële overzichten een belangrĳk sturingsme-

chanisme zĳn is inzicht hierin niet onbelangrĳk. Als je weet 

waar je financieel staat, kun je hier namelĳk op anticiperen. 

Hieronder zĳn de belangrĳkste financiële overzichten opgeno-

men. Deze overzichten zullen per onderdeel worden behan-

deld. De rechtsvorm van de tandartsenpraktĳk is bĳ deze uit-

eenze§ing van belang. Het volgende onderscheid:

1. De praktĳkhouder exploiteert de onderneming vanuit een 

Besloten Vennootschap (hierna B.V.);

2. De praktĳkhouder exploiteert de onderneming vanuit een 

Vennootschap onder Firma (VOF) of een maatschap of 

een eenmanszaak (hierna onderneming zonder rechts-

persoonlĳkheid).

Financiële overzichten:
1. Balans

2. Winst- en verliesrekening (hierna te noemen resultaten-

rekening)

3. Begroting

4. Liquiditeitsprognose

De financiële overzichten 1 en 2 zĳn opgenomen in de jaar-

rekening. Bĳ een eventuele financiering kan de bank vragen 

Financiële 
overzichten

Hoe moet ik die lezen?

om een begroting of een liquiditeitsprognose. 

Een B.V. is verplicht om binnen vĳf maanden na afloop van het 

boekjaar een jaarrekening op te stellen (deze termĳn kan met 

maximaal vĳf maanden worden verlengd) en deze te publice-

ren bĳ de Kamer van Koophandel. Een onderneming zonder 

rechtspersoonlĳkheid is niet verplicht om een jaarrekening op 

te stellen. Er kan fiscaal gezien volstaan worden met een bĳ-

lage bĳ de aangi�e inkomstenbelasting. Deze bĳlage bestaat 

dan uit een balans en resultatenrekening (eventueel met toe-

lichting). Een eventuele derde partĳ (bĳvoorbeeld geldver-

strekker) kan echter om een jaarrekening vragen. 

1. Balans
De balans is - zoals te zien in Figuur 1 - opgedeeld in een lin-

kerzĳde (debetkant->activa zĳde) en een rechterzĳde (cre-

ditkant->passiva zĳde). Aan de linkerzĳde zĳn de bezi§ingen 

van de onderneming per balansdatum opgenomen en aan de 

rechterzĳde de schulden van de onderneming per balansda-

tum. Het totaal van de activa dient gelĳk te zĳn aan het totaal 

van de passiva. 

De bezi§ingen zĳn onderverdeeld in vaste activa en vlo§ende 

activa. De vlo§ende activa worden veelal binnen één jaar geïn-

casseerd/verkocht. De vaste activa hebben een levensduur/

looptĳd van meer dan één jaar. De schulden worden gesplitst 

in een langlopend deel (langer dan een jaar) en een kortlopend 

deel (aflossingsverplichting voor het komende jaar). 

Janet Besten
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kostprĳs van de omzet gee� de bruto-

marge. Van deze brutomarge dienen de 

overige kosten betaald te worden. De 

overige kosten zĳn veelal gelĳk (indien 

geen personeelsmutatie etc.). Van het 

bedrĳfsresultaat dienen de rente- en 

bankkosten te worden betaald. 

Ter verduidelĳking een casus op basis 

van figuur 2

Begin 2021 is er een inkoper aange-

nomen waardoor de personeelskos-

ten zĳn gestegen van € 450.000 (2020) 

naar €500.000 (2021). Doordat er nu 

een inkoper is, kunnen de overige assis-

tenten beter worden ingezet wat resul-

teert in een omzetstĳging van € 250.000 

(omzet 2020 = € 750.000, omzet 2021 = 

€1.000.000). 

Meer opbrengst betekent ook meer kos-

ten voor vullingen en andere materialen. 

De kostprĳs van de omzet was in 2020 € 

50.000 tegenover € 100.000 in 2021.

Analyse van de cĳfers:

• De extra investering van € 50.000 

hee� € 250.000 aan omzet gegene-

reerd. De investering levert meer op 

dan het kost en is dus een goede in-

vestering

• In 2020 was de brutomarge 93,3% 

(van elke € 100 aan omzet bleef er € 

93,30 over om de overige kosten te 

betalen). In 2021 is de brutomarge ge-

daald naar 90,0%. Er dient met de in-

koper kritisch naar de gestegen kost-

Besloten Vennootschap (B.V.)

Bĳ een B.V. bestaat het verschil tussen 

bezi§ingen en schulden uit het Eigen 

Vermogen (A). Het eigen vermogen is 

opgebouwd uit het aandelenkapitaal en 

de reserves. Overige reserves worden 

gevormd door bĳvoorbeeld de resulta-

ten van de onderneming. Indien je veel 

of grote verliezen lĳdt, kunnen de ove-

rige reserves negatief worden. De ove-

rige reserve kan, a±ankelĳk van wat er 

bepaald is in de statuten, worden uitge-

keerd aan de aandeelhouders (dividend). 

Hiervoor dient wel een uitkeringstoets 

(balanstest en een liquiditeitstoets) 

uitgevoerd te worden. Hiermee wordt 

bepaald of de dividenduitkering de liqui-

diteit van de onderneming niet in gevaar 

brengt. 

Onderneming zonder rechtspersoon-

lĳkheid

Bĳ deze ondernemingen bestaat het 

verschil tussen bezi§ingen en schul-

den uit het kapitaal van de onderneming 

in plaats van eigen vermogen. Bĳ een 

maatschap en een VOF is dit kapitaal 

gesplitst per maat c.q. vennoot.

De kredietwaardigheid/ financiële ge- 

zondheid van een onderneming wordt 

bepaald door:

• Solvabiliteit (in hoeverre kunnen 

schulden op lange termĳn worden 

voldaan)

• Liquiditeit (in hoeverre kunnen 

schulden op korte termĳn worden 

voldaan) 

• Integriteit van de onderneming (in 

hoeverre is er de wil om schulden 

terug te betalen)

Een solvabiliteit tussen de 25% en 40% 

wordt als gezond beschouwd. De solva-

biliteit wordt berekend door: Eigen ver-

mogen (A)/Totaal passiva. 

Een bedrĳf is financieel gezond als de 

current ratio minimaal 1,5 is. De current 

ratio wordt berekend door Vlo§ende 

activa (B) te delen door Kortlopende 

schulden (D).

2. Winst- verliesrekening
Hiernaast is een resultatenrekening 

opgenomen van een B.V. (Figuur 2). 

De post belastingen betre� hier de 

Vennootschapsbelasting. 

Besloten Vennootschap (B.V.)

Door de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders van een B.V. zal bĳ het 

vaststellen van de jaarrekening een 

besluit genomen worden met betrekking 

tot de resultaatsbestemming. Veelal zal 

het resultaat toegevoegd c.q. on§rok-

ken worden aan de overige reserve of 

zal er een dividenduitkering aan de aan-

deelhouders plaatsvinden.

Onderneming zonder rechtspersoon-

lĳkheid

Voor deze ondernemingen zal het 

resultaat voor belastingen gepresen-

teerd worden. De maten c.q. venno-

ten dienen namelĳk in privé de te beta-

len Inkomstenbelasting over het resul-

taatsaandeel te betalen. De resultaat-

verdeling bĳ een VOF of maatschap 

wordt bepaald door het VOF- of maat-

schapscontract. Het aandeel in het 

resultaat wordt bĳgeboekt op het kapi-

taalsaandeel in de VOF-of maatschap.

De ‘omzet’ betre� de vergoeding die ont-

vangen wordt voor de verrichte diensten 

en goederen. De ‘kostprĳs van de omzet’ 

betre� de kosten van het materiaal voor 

de verrichte diensten en goederen (bĳ-

voorbeeld vullingen). Indien de omzet 

stĳgt zal de kostprĳs veelal in dezelfde 

verhouding stĳgen. Omzet minus de 

Als je weet 
waar je 

financieel staat, 
kun je hier op 

anticiperen 
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prĳs te worden gekeken. Waarom zĳn 

deze kosten sterk gestegen? Misschien 

hee� de leverancier de inkoopprĳzen 

verhoogd door schaarste van grond-

sto¾en?

3. Begroting
Een begroting is een verwachte resultaten-

rekening over de komende periode(n). Er is 

geen we§elĳke plicht om een begroting op 

te stellen. Dit is echter wel raadzaam om de 

volgende redenen: 

• Door het opstellen van een begroting 

stel je jezelf een doel voor de komende 

periode(n)

• Tussentĳds (bĳvoorbeeld per kwartaal) 

kan de begroting worden vergeleken 

met de werkelĳke cĳfers. Hierdoor kan 

er tussentĳds worden bĳgestuurd.

4. Liquiditeitsprognose
Een liquiditeitsprognose is een overzicht 

van de verwachte ontvangsten en uitgaven 

van een onderneming voor een bepaalde 

periode. Op basis van de bĳ punt 3 opge-

stelde begroting kan er ingeschat worden 

wanneer bepaalde bedragen ontvangen 

c.q. betaald dienen te worden. Door het 

overzicht van de te ontvangen/te betalen 

posten kan er bepaald worden of er ruimte 

is voor bĳvoorbeeld investeringen, of extra 

aflossingen.

Attentiepunten
• Is er een VOF- of maatschapscontract 

opgesteld?

• Blĳf kritisch op de brutomarge. Deze 

dient op pĳl te blĳven om de overige 

kosten te kunnen betalen

• Een begroting en liquiditeitsprognose 

stelt de onderneming een doel en le-

vert tools om tĳdig bĳ te sturen .
Janet Besten is klantadviseur bĳ Van Oldeniel 

bedrĳfs- en belastingadviseurs in Deventer.

                2021                 2020

Omzet 1.000.000 100% 750.000 100%

Kostprĳs van de omzet -100.000 -10% -50.000 -6,7%

Brutomarge 900.000 90% 700.000 93,3%

Personeelskosten 500.000 50% 450.000 60%

Afschrĳvingen 10.000 1% 10.000 1,3%

Huisvesting 10.000 1% 10.000 1,3%

Exploitatiekosten 10.000 1% 10.000 1,3%

Autokosten 10.000 1% 10.000 1,3%

Kantoorkosten 10.000 1% 10.000 1,3%

Verkoopkosten 10.000 1% 10.000 1,3%

Algemene kosten 10.000 1% 10.000 1,3%

Totaal kosten 570.000 57% 520.000 69,3%

Bedrĳfsresultaat 330.000 33% 180.000 24%

Financiële baten en lasten -10.000 -1% -10.000 -1,3%

Resultaat voor belastingen 320.000 32% 170.000 22,7%

Belastingen resultaat -58.000 -5,8% -28.050 -3,7%

Ne�o resultaat 262.000 26,2% 141.950 18,9%

A Vaste activa
l. immateriële vaste activa
ll. materiële vaste activa
lll. financiële vaste activa

B. Vlo§ende activa
l. voorraden
ll. vorderingen en overlopende activa
lll. e¾ecten
lV.. liquide middelen

A Eigen vermogen
l. gestort en opgevraagd kapitaal
ll. agio
lll. herwaarderingsreserve
lV. we§elĳke en statutaire reserve
Vl. onverdeelde winst

B. Voorzieningen
C Lopende schulden
D Kortlopende schulden en 
    overlopende passiva

Actief         Balans per.. / .. / ...   Passief

Totaal activa   .... Totaal passiva                                  ...

Figuur 1

Figuur 2: Resultatenrekening van een B.V.



32

Het is tegenwoordig haast onmogelĳk om aan ervaren (pre-

ventie) assistenten te komen. En door de enorme krapte op 

de arbeidsmarkt hebben de sollicitanten die zich wel mel-

den forse salariswensen. Het komt dan ook geregeld voor 

dat net afgestudeerde tandartsassistenten 20 euro per uur 

vragen. Preventieassistenten met enige jaren werkervaring 

geven zelfs een salariswens van hoger dan 25 euro per uur aan. 

Meegaan met deze bedragen is zo goed als onmogelĳk gezien 

het feit dat de UPT-codes ook gedeeltelĳk gebaseerd zĳn op 

de salarisschalen voor assistenten gesteld door onze bran-

cheorganisatie. Daarnaast trekt het de verhoudingen in het 

team scheef. Wat kun je doen als praktĳk in deze gekke tĳd? 

Gekeken naar het bovenstaande is het nu belangrĳker dan 

ooit om medewerkers het gevoel van waardering te geven, 

interessant voor ze te zĳn en ze vast te houden. Naast het 

feit dat je medewerkers wenst te behouden, werf je door te 

boeien en te binden ambassadeurs voor je praktĳk. Het tand-

heelkundige wereldje is klein en naar mĳn mening is mond tot 

mondreclame de beste manier om nieuwe medewerkers te 

werven. Het is 100 keer meer waard dan welke vacaturetekst 

of video dan ook. 

Heldere verwachtingen en werkafspraken
Ik denk dat het werven, boeien en binden van medewerkers 

begint bĳ een goed georganiseerde praktĳk. Heldere ver-

wachtingen en werkafspraken zĳn van belang voor een pret-

tige werkomgeving. 

Martine Annink

Bĳ gebrek aan een CAO is een personeelshandboek een goed 

middel dat je helpt om je organisatie en de daarin geldende 

afspraken voor iedereen inzichtelĳk te maken. Hierin beschrĳf 

je bĳvoorbeeld de afspraken over het opnemen van verlof, 

vergoedingen voor overwerk of werkkleding. Je beschrĳ� 

de geldende gedragsregels en mogelĳkheden en afspraken 

omtrent bĳ- en nascholing. 

Door alle afspraken helder op papier te ze§en én deze na te 

leven, zullen de werknemers ervaren dat ze in een goed geor-

ganiseerde praktĳk werken. Dit wordt als pre§ig ervaren, want 

duidelĳkheid gee� rust. 

Persoonlijke ontwikkeling
Daarnaast is het belangrĳk om tĳd en aandacht te besteden 

aan de persoonlĳke- en professionele ontwikkeling van alle 

medewerkers. Wat zĳn hun persoonlĳke ontwikkelingswen-

sen? En nóg veel belangrĳker, hoe kunnen wĳ als praktĳk hen 

daarbĳ helpen?

Soms betekent dit dat je iemand begeleidt naar ander werk 

- bĳvoorbeeld een preventieassistent die Mondzorgkunde 

wil gaan studeren - maar als het lukt om te helpen bĳ het 

De praktĳkmanager 
stelt het kader, 
het team lost het op. 

Werven, boeien 
en binden van 
medewerkers
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verwezenlĳken van een dergelĳke ambitie, dan heb je er een 

ambassadeur voor het leven bĳ. En waarschĳnlĳk op termĳn 

een mondhygiënist.

Team effort
Het creëren van het gevoel van waardering en het boeien en 

binden van medewerkers is een team e¾ort en het is mĳn erva-

ring dat dit zonder medewerking van de praktĳkhouder(s) las-

tig, zo niet haast onmogelĳk, te bewerkstelligen is.

Persoonlĳke aandacht en waardering ontvangen medewer-

kers het liefst van de praktĳkhouder. Een schouderklopje van 

de manager is leuk, maar de praktĳkhouder laat iemand stra-

len! Daarnaast is het leuk als collega’s elkaar complimente-

ren. Doordat wĳ elke werkdag afsluiten met een nabespreking 

met het hele team, wordt er tĳd en ruimte gecreëerd om stil 

te staan bĳ ieders uitdagingen en overwinningen. 

Emotionele bankrekening
Het complimentje, de persoonlĳke aandacht en betrokken-

heid van praktĳkhouder, manager en collega’s zĳn allemaal 

stortingen op de emotionele bankrekening van de medewer-

ker. Hoe hoger het saldo op deze rekening, hoe meer krediet 

je als werkgever hebt opgebouwd. Vergis je niet, het storten 

op een emotionele bankrekening kost tĳd en energie, maar 

draagt bĳ aan het binden van medewerkers en hun ambas-

sadeurschap! Hoe hoger het saldo op de emotionele bank-

rekening van de medewerker, hoe groter het beroep is dat je 

uiteindelĳk op een medewerker kunt doen. Het verhoogt de 

betrokkenheid en draagt bĳ aan het gevoel van waardering, 

wat zich op alle fronten in de praktĳk uitbetaalt. 

Dit alles kost tĳd, geld en energie, maar draagt bĳ aan een pret-

tige werkomgeving waarin iedereen zich gezien en gehoord 

voelt en de mogelĳkheid geboden krĳgt zich te ontwikkelen 

en te floreren op zĳn of haar werkgebied.

Wanneer je de bovenstaande punten goed op orde hebt, zul 

je zien dat het verloop onder medewerkers minder wordt en 

nieuwe medewerkers bewust de keuze maken om bĳ jouw 

praktĳk te werken..
Martine Annink, praktĳkmanager bĳ Ĳsselstate Tandartsen in 

Dieren
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Mĳn ervaring is dat deze ‘angst’ voor de inspectie vaak 

onterecht en overtrokken is. Natuurlĳk moet je praktĳk aan 

een (groot) aantal basiseisen voldoen, maar als je erover 

nadenkt, zĳn deze eisen goed uitvoerbaar en logisch. Je wilt 

toch ook dat je patiënten kwalitatief goede zorg krĳgen? 

Daarbĳ komt dat als je weet dat je praktĳk voldoet aan alle 

eisen dit ook voor rust in de praktĳk zorgt. En dat leidt weer 

tot betere patiëntenzorg wat weer leidt tot meer tevreden 

patiënten. Een win-win situatie. 

Waar moet de praktĳk dan aan voldoen? Er zĳn natuurlĳk heel 

veel zaken waaraan een tandartspraktĳk moet voldoen maar 

ik beperk mĳ hier tot drie grote thema’s: radiologie, infectie-

preventie en dossiervoering. 

Radiologie
Het maken van röntgenfoto’s zĳn voorbehouden handelingen. 

Dat betekent dat de tandarts bevoegd en bekwaam is (en in 

sommige gevallen mondhygiënisten die onder een aparte 

regeling vallen). Veel tandartsassistenten maken ook foto’s. 

Dat mag onder de verlengde arm-constructie maar zorg er 

dan wel voor dat zĳ bekwaam zĳn. Goede dossiervoering is 

essentieel: er is een opdracht van de tandarts, de patiënt 

hee� toestemming gegeven en de bevindingen zĳn geno-

teerd. De bekwaamheid van de assistent is aantoonbaar, 

bĳvoorbeeld door middel van een opleiding die hiervoor is 

gevolgd, en extern getoetst. Bĳscholing is ook eens per vĳf 

jaar verplicht voor iedereen die röntgenfoto’s maakt. Dit is alle-

maal eenvoudig te organiseren in de praktĳk. Vervolgens leg 

je deze bekwaamheid vast met bekwaamheidsverklaringen 

waarin zowel tandarts als assistent verklaren dat de assistent 

bekwaam is. Dit check je elk jaar, bĳvoorbeeld bĳ het jaarlĳkse 

functioneringsgesprek. 

Een ander belangrĳk onderdeel van de radiologie is de appa-

ratuur. Deze dient jaarlĳks gecontroleerd te worden en moet 

geregistreerd zĳn. Voor een CBCT geldt dat er een vergunning 

van de ANVS moet zĳn. Om zicht te hebben of je voldoet aan 

de eisen voor radiologie heb je een KEW-dossier. Veel dentale 

leveranciers regelen dit voor je. Aan jou de plicht om dit te 

checken, het liefst jaarlĳks.

Infectiepreventie
Tweede grote thema is infectiepreventie. Ook bĳ dit thema 

beperk ik mĳ tot drie onderdelen: persoonlĳke hygiëne, het 

reinigen van instrumentarium en het reinigen van de kamer 

en unit.

Persoonlĳke hygiëne

Tĳdens de coronapandemie hee� met name persoonlĳke hygi-

ene veel aandacht gekregen. Mĳn ervaring bĳ tandartsprak-

tĳken is dat goede persoonlĳke hygiëne, het gebruik van per-

soonlĳke beschermingsmiddelen en de algemene maatrege-

len die golden tot weinig corona-besme§ingen hebben geleid 

Het is natuurlijk spannend: de inspectie brengt onaangekondigd een bezoek aan jouw praktijk. Meteen 

gaan alle alarmbellen af. Heb ik alles goed op orde? Wat komen ze doen? Straks sluiten ze mijn praktijk 

en erger nog: straks denkt iedereen dat dit een slechte praktijk is… Waar moet mijn praktijk aan voldoen 

en wat moet ik doen als ‘ze’ langskomen? 

Rutger Sonneveld

De inspectie op 
bezoek, wat nu?
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in de praktĳk. Het werkt dus! Alle reden om het hoge niveau 

van infectiepreventie te borgen, ook nu de pandemie (hope-

lĳk definitief) op z’n retour is. Oh ja, check ook even of van alle 

personeelsleden die in direct patiëntcontact staan de titer-be-

paling in orde is.

Reinigen van instrumentarium

Het goed schoonmaken van je instrumentarium is natuurlĳk 

belangrĳk. Zorg daarom voor een goede routing: eerst reini-

gen, dan desinfecteren en zo nodig steriliseren. In de richt-

lĳn staat goed aangegeven welk instrumentarium op welke 

wĳze schoongemaakt moet worden, a±ankelĳk van het soort 

behandeling. In de praktĳk zie ik dat veel instrumentarium in 

de autoclaaf wordt gedaan terwĳl reiniging en desinfectie vol-

doende is. Dat is zonde op het gebied van duurzaamheid: slĳ-

tage neemt toe en meer energieverbruik van de apparatuur.

Reinigen van kamer en unit

Om het schoonmaken van de kamer en unit te vereenvoudi-

gen, zorg je ervoor dat alleen de essentiële benodigdheden 

op het werkblad en de tray liggen. De aerosolen kunnen zeker 

anderhalve meter verder neerstrĳken en dus moet alles daar-

binnen schoongemaakt worden. Daarnaast is het zonde ver-

bruiksmaterialen die je toch niet gebruikt weg te gooien na 

de behandeling. 

Een leerzame oefening is om een keer tĳdens een behande-

ling te kĳken wat er bĳ elkaar gebeurt op het gebied van infec-

tiepreventie. Wordt de unit goed schoongemaakt, worden de 

persoonlĳke beschermingsmiddelen in de juiste volgorde 

aangedaan, vindt handdesinfectie op de goede wĳze plaats, 

welke oppervlaktes worden met en zonder handschoenen 

aangeraakt? Wat mĳ dan regelmatig opvalt, is dat dit niet altĳd 

gebeurt zoals het zou moeten. Is dat erg? Nee, niet direct, maar 

bespreek het met elkaar en let erop zodat dit wel verbetert. 

Dossiervoering
Tot slot is natuurlĳk een volledige dossiervoering noodzake-

lĳk om goede patiëntenzorg te leveren op de korte en lange 

termĳn. Een zorgplan helpt hierbĳ, ook om patiënten te moti-

veren. Los van verschillende verplichte onderdelen van het 

patiëntendossier is een goede stelregel om jezelf de vraag te 

stellen: kan een collega wanneer hĳ/zĳ het dossier leest de 

zorg voor de patiënt overnemen? Dus is het dossier volledig, 

duidelĳk wat de patiënt wil en helder wat er mogelĳk is? Welke 

behandelingen zĳn uitgevoerd en gepland, wat is het (middel)

lange termĳn zorgdoel? Uiteraard kan je daar dan in de toe-

komst, in overleg met de patiënt, van afwĳken.

Je kan er op verschillende manieren achter komen om te 

weten of je praktĳk voldoet aan alle eisen. Via de KNMT is 

er veel informatie te verkrĳgen, IGJ hee� een toetsingska-

der taakdelegatie, certificering via HKZ of ISO, of je kan een 

checklist downloaden zodat je binnen 10 minuten weet waar 

eventueel nog aandachtspunten zĳn.

En wat als de inspectie dan langskomt? De kans dat zĳ een 

praktĳk sluiten is erg klein; dan moet er zo veel niet op orde zĳn 

en de patiëntveiligheid direct in het gevaar zĳn. Mochten zĳ 

zich melden, vraag hen dan om in de kantine plaats te nemen. 

Zorg ervoor dat duidelĳk is waarom zĳ langskomen en houd 

zelf (of een assistent) notities bĳ. Wat zĳn hun bevindingen en 

waarop zĳn die gebaseerd? Vraag ook altĳd om een samenvat-

ting van hun conclusies aan het eind. De inspectie mag de 

behandelkamer in en patiëntendossiers inzien. 

Nog een paar tips: wees kalm en vriendelĳk. Neem ook de tĳd 

om antwoord te geven en vraag om verduidelĳking als je dat 

wil. Het kan zĳn dat je iets moet opzoeken in de praktĳk, bĳ-

voorbeeld in je kwaliteitshandboek. Neem hier ook de tĳd voor. 

Accepteer ook dat wellicht iets niet in orde is en geef dan ook 

aan dat je dat wilt en gaat verbeteren. Je krĳgt vaak ook ruim 

de tĳd om de verbeterpunten op te pakken; doe dit dan ook. 

Maar alles begint bĳ een goede voorbereiding: zorg ervoor 

dat je praktĳk in grote mate voldoet aan de eisen om verant-

woorde zorg te leveren.  .
Rutger Sonneveld hee� meer dan twintig jaar ervaring binnen de 

gezondheidszorg en adviseert vanuit zĳn eigen bedrĳf zorginstel-

lingen en tandartspraktĳken op het gebied van kwaliteit en veilig-

heid. www.sonneveldzorgadvies.nl. 

“Wees kalm 
en vriendelijk. Neem 

ook de tijd om antwoord 
te geven en vraag om 
verduidelijking als je 

dat wil”. 



Verhuur mobiele tandarspraktijk
Dentale verhuizing
De-montage / montage
Inkoop / verkoop

Waar kunnen wij bij helpen?DenTec Dental
DenTec Dental verhuurt volledig ingerichte
mobiele tandartspraktijken zodat u uw
werkzaamheden en de zorg voor uw cliënten
kunt waarborgen.



gaat voor u aan de slag en werft  en selecteert 

gemoti veerde kandidaten met een niet 

tandheelkundige achtergrond, die zich willen laten 

omscholen tot tandartsassistent.

OPEN DAG & SPEEDDATES
Dental Care Professionals en Dental Best Practi ce 

organiseren Open Dagen in het opleidingscentrum 

van Dental Best Practi ce en eventueel ook in uw 

eigen tandartsprakti jk. Tijdens deze Open Dagen 

maken de geselecteerde kandidaten kennis met het 

werken in een tandartsprakti jk. 

U heeft  tevens de mogelijkheid om met deze kan-

didaten in gesprek te gaan. In de vorm van speed-

dates van ongeveer 20 minuten kunt u een aantal 

gesprekken voeren zodat u potenti ële kandidaten 

alvast beter leert kennen.

A R B E I D S -  E N  S T U D I E -
O V E R E E N KO M S T
Er is een match! Dental Care Professionals kan u 

helpen bij het maken van de afspraken rond de 

arbeidsovereenkomst en een studieovereenkomst.

HET OPLEIDINGSTRAJECT
In 2 delen gaat Dental Best Practi ce uw kandidaat 

opleiden via onderstaand traject:

1SCHAARSTE OP DE MARKT
U herkent het vast wel; de huidige schaarste op de 

arbeidsmarkt maakt dat het momenteel erg lasti g 

is om vacatures voor een tandartsassistent in te 

vullen. Dit zal de komende jaren alleen maar verder 

toenemen. Dus waarom niet een stapje verder kij-

ken en dé beste mensen uit andere branches, zoals 

de hospitality branche,  omscholen tot volwaardige 

tandartsassistenten die vol nieuwe energie aan de 

slag gaan in de tandheelkundige branche.

Om het aantal werkzame tandartsassistenten op 

de arbeidsmarkt te verhogen, hebben Dental Care 

Professionals én Dental Best Practi ce hun krachten 

gebundeld om tot een perfecte 

samenwerking én oplossing te komen voor het 

invullen van de vacatures! We slaan namelijk twee 

vliegen in één klap: Dental Care 

Professionals werft  en selecteert gemoti veerde 

kandidaten die zich willen laten omscholen tot 

tandartsassistent en Dental Best Practi ce leidt deze 

assistenten binnen één jaar op, in combinati e met 

(prakti jk) lesdagen en online educati e.

WERVING EN VOORSELEC-
TIE VAN KANDIDATEN
Heeft  u zelf een CV of wilt u de gehele werving & 

selecti e uitbesteden? Dental Care Professionals 

2WERVING EN VOORSELEC-2WERVING EN VOORSELEC-

4A R B E I D S -  E N  S T U D I E -4A R B E I D S -  E N  S T U D I E -

5HET OPLEIDINGSTRAJECT5HET OPLEIDINGSTRAJECT

3OPEN DAG & SPEEDDATES3OPEN DAG & SPEEDDATES

Ook een tekort aan 
tandartsassistenten? 

Wij bundelen onze krachten!

Dental Best Practice

T: 055 - 3121050

E: info@dentalbestpracti ce.nl

www.dentalbestpractice.nl

Dental Care Professionals

T: 035 - 6959501 

E: info@dentalcareprofessionals.nl

www.dentalcareprofessionals.nl

Deel 1: 3-daagse kennismaking met de tandheel-

kunde en het vak tandartsassistent.

Lesdag 1: De mondholte, het gebit, status praesens 

en cariës

Lesdag 2: Infecti epreventi e en hygiëne, instrumen-

tenkennis en ergonomie

Lesdag 3: Mondhygiëne, erosie en kennismaking 

met Intra-orale röntgen- en panoramaopnamen

Naast de theorie wordt uiteraard ook aandacht 

besteed aan het prakti jkgedeelte. 

Deel 2: Doorstroom naar reguliere opleiding 

Tandartsassistent

Een volledige opleiding van 9 maanden bestaan-

de uit 11 lesdagen leidt uw kandidaat op tot een 

volwaardige tandartsassistent.

SAMEN HELPEN WE U VER-
DER
Bent u geïnteresseerd in een gemoti veerde, nog 

onervaren tandartsassistent in opleiding, voor uw 

prakti jk? Laat het ons weten. Neem contact op 

met Dental Care Professionals of met Dental Best 

Practi ce.
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Het online platform voor 
praktijkmanagers in de mondzorg!

Platform Praktijkmanager

Naast het PM magazine bleek er veel behoefte om met elkaar te sparren en kennis te delen. En 
dus hebben we een mooi platform neergezet. Het PM platform is een unieke online kennisbank 
speciaal voor praktijkmanagers waar je een scala van informatie kunt vinden en delen, artikelen 
kunt lezen én interessante podcasts en video’s kunt beluisteren en bekijken. Is dit voor jou ook 

interessant of heb je zelf kennis die je graag wilt delen. Neem dan snel een kijkje! 
PS Als je nu lid wordt, ontvang je 50 euro korting op je ticket voor het PM event op 14 april 2023!

www.platformpraktijkmanager.nl

Verder 

lezen?
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