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In dit jaarverslag vindt u meer over de visie van TopOrtho op de kwaliteit van onze dienstverlening. 
TopOrtho is opgericht in 2012 met als doelstelling om samenwerking tussen orthodontisten te 
realiseren, om zo samen de kwaliteit te verbeteren. Inmiddels zijn er zeven orthodontiepraktijken 
aangesloten bij TopOrtho.

Voor de teams van TopOrtho is het leveren van goede optimale orthodontische zorg (TopZorg) aan 
patiënten en de samenwerking daarin met de verwijzende tandartsen, het speerpunt. Transparantie 
staat hierbij voorop. Samen met de patiënt wordt gekeken naar de individuele situatie, de mogelijke 
orthodontische oplossingen en bijbehorende kosten.

Het kwaliteitsbeleid bij TopOrtho is erop gericht om deze transparantie te vergroten. Kwaliteit zichtbaar 
en meetbaar maken is belangrijk. De samenwerking maakt het mogelijk om de teams in de praktijken te 
ondersteunen met heldere implementatie programma’s. Hiertoe werken we vanuit vier kwaliteitsthema’s, 
Zorg, Organisatie, Infectiepreventie en Radiologie. 

De eerste stappen zijn in 2014 gezet om gezamenlijke verbeterpunten te benoemen en door te voeren. 
Meer hierover en over ons kwaliteitsbeleid kunt u lezen in dit jaarverslag. 

Wij streven naar een gezond, optimaal functioneel gebit en een stralende lach voor onze patiënten. 
Hierbij gaan vorm en functie hand in hand. Een mooie lach is leuk maar een recht gebit is ook belangrijk 
voor de (mond)gezondheid. 

We vinden het belangrijk om ons kwaliteitsbeleid verder te ontwikkelen en daarom nodigen we onze 
patiënten en verwijzende tandartsen van harte uit om ons te benaderen met opmerkingen, vragen en 
eventuele klachten. Met deze terugkoppeling kunnen we u in de toekomst wellicht nog beter van dienst zijn.

INLEIDING
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2. TOPORTHO
2.1 Profiel
‘Samen aan de slag voor een gezond, optimaal 
functionerend gebit en een stralende lach.” Dat is 
onze missie. Wij zijn overtuigd dat een succesvolle 
orthodontische behandeling voortkomt uit een goede 
samenwerking tussen de patiënt, de verwijzende tandarts 
en de orthodontist. Hierbij gaan een gezond gebit en een 
mooi resultaat, dat de patiënt zelfvertrouwen geeft, hand 
in hand. 

Onze orthodontisten voldoen aan de hoogste 
kwaliteitseisen en hebben specialistische kennis van 
de ontwikkeling van het gebit en het gezicht. Met de 
modernste technieken zorgen we voor een passende en 
resultaatgerichte orthodontiebehandeling. Daarbij staan 
we uiteraard altijd klaar met deskundig advies en goede 
service, voor jongeren, volwassenen én hun tandarts. Waar 
nodig werken we ook nauw samen met uw kaakchirurg, 
implantoloog, parodontoloog en logopedist.

2.2 Orthodontisten samen met orthodontisten
TopOrtho is een initiatief van orthodontisten. In 2011 is 
besloten om de visie op samenwerking in de orthodontie 
vorm te geven. Het begon in 2012 met een voorbeeld 
praktijk in Maastricht, waarna Emmen en Zaandam 
er in 2013 bij zijn gekomen. In 2014 en 2015 hebben 
praktijken in Bergen op Zoom, Nijverdal, Hengelo en 
Tilburg zich aangesloten. TopOrtho organiseert zoveel 
mogelijk activiteiten centraal die niet tot de directe 
zorgtaak van de orthodontist behoren. Zo kunnen de 
mondzorgprofessionals zich volledig richten op de zorg aan 
patiënten en ontwikkeling van hoogstaande kwalitatieve 
orthodontie en gebruik maken van gezamenlijke kennis. 

Samen investeren we continu in de organisatie, 
apparatuur, technieken, protocollair werken, (bij)scholing, 
communicatie en innovatie. Om de organisatie uit te 

breiden en te versterken zijn we voortdurend op zoek naar 
orthodontiepraktijken om mee samen te werken. 

2.3 Visie
Bij het realiseren van onze missie hebben we focus op  
3 gebieden: 

• Patiënt centraal - Samen maken we een behandelplan 
op maat, op basis van een uitvoerige diagnose. Hierbij 
staan de wensen van de patiënt en verwijzende tandarts 
centraal. De diverse behandelopties en de daarbij 
behorende kostenbegroting worden vooraf besproken. 
We hechten veel waarde aan persoonlijke aandacht en 
goede service, zowel naar de patiënt (de ouders) als de 
tandarts. Zo verloopt de behandeling snel en zo prettig 
mogelijk en met een optimaal resultaat. 

• Teamwork en kwaliteit - De sleutel tot succes is 
samenwerking en het bieden van topkwaliteit door 
het proces van effectiviteit(te behalen eindresultaat) 
en efficiëntie(duur, kosten) steeds te analyseren en 
optimaliseren. Onze behandelend orthodontist en zijn 
team werken nauw samen met de verwijzende tandarts 
en waar nodig met specialisten als de kaakchirurg, 
implantoloog, logopedist en parodontoloog. De 
inrichting van onze praktijken, onze richtlijnen en 
protocollen en de richtlijnen van de eigen beroepsgroep 
vormen het fundament van waaruit we de hoogst 
mogelijke kwaliteit kunnen leveren. 

• Moderne orthodontie - Orthodontie is een vakgebied dat 
continue in beweging is. We bieden altijd verschillende 
behandelopties. Werken met de nieuwste technieken en 
behandelmethoden, permanente bijscholing en vooral het 
samen kennis delen: bij TopOrtho lopen we voorop als het 
gaat om de laatste ontwikkelingen.
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3. ORGANISATIE EN PRAKTIJKGEGEVENS
3.1 TopOrtho Nederland
TopOrtho Nederland organiseert de huisvesting en 
backoffice van de groepspraktijken. Alle activiteiten die 
niet tot de primaire taak van de orthodontist behoren zoals 
werving en het opbouwen van teams, personeelszaken, 
financiën, ontwikkelen en organiseren van opleidingen en 
trainingen, inkoop, verbouwingen, automatiseringssystemen, 
de website, folders worden centraal georganiseerd. Samen 
met de orthodontist-directeuren wordt het beleid bepaald. 
Orthodontist-directeuren en officemanagers worden 
ondersteund in het dagelijks management van de praktijken. 
Er is een eigen team kwaliteit, dat o.a. door meewerken in 
de praktijken, de implementatie van het kwaliteitssysteem 
realiseert. Hiermee wordt geborgd dat de praktijken 
volledig voldoen aan de wet- en regelgeving.

3.2 Management
De orthodontist-directeuren zijn eindverantwoordelijk 
voor de behandelingen binnen de praktijk. In overleg met 
het team bepalen zij wat er in de praktijken gebeurt. In 
Nijverdal is er een tandarts-directeur die verantwoordelijk 
is voor het dagelijks management van de praktijk. Hij werkt 
samen met een orthodontist die verantwoordelijk is voor 
de orthodontische behandelingen. 

3.3 Organisatie van zorg
TopOrtho orthodontiepraktijken huisvesten meerdere 
behandelkamers, een balie, een wachtruimte en een of 
meerdere patiëntentoiletten. De praktijken zijn modern 
ingericht en werken met kwalitatief goede materialen 
en instrumenten. Er worden zeer strikte procedures voor 
veiligheid en hygiëne gevolgd. We zetten de modernste 
technieken in om de beste vorm en functionaliteit van het 
gebit te realiseren.

Bereikbaarheid en waarneming
Actuele informatie over de adressen, openingstijden en 
bereikbaarheid van de praktijken is altijd beschikbaar via 
de TopOrtho website, www.Toportho.nl. Patiënten die 
telefonisch contact opnemen, staan we zo snel mogelijk 
te woord. Wie buiten openingstijden naar de praktijk 
belt, krijgt op het antwoordapparaat heldere en bondige 
informatie over de bereikbaarheid en de nooddienst.

Toegankelijkheid
Onze praktijken zijn goed bereikbaar en zelfstandig 
toegankelijk, ook voor mensen in een rolstoel of 
mindervaliden. Patiënten die de praktijken bezoeken en niet 
zelf in de tandartsstoel kunnen plaatsnemen, helpen we. Als 
de transfer van rolstoel naar behandelstoel niet mogelijk 
is, wordt de patiënt eventueel in de rolstoel behandeld 
of verwijzen we door naar een praktijk met de juiste 
voorzieningen.

Praktijk Verantwoordelijke 
orthodontist  
op de praktijk

Differentiatie/
specialisatie

TopOrtho  
Bergen op Zoom 

Jan Govers  
(orthodontist-directeur)

Orthodontie

TopOrtho Hengelo Arnold Riesmeijer 
(orthodontist-directeur)

Orthodontie

TopOrtho Emmen Petrie Engelbrecht  
(orthodontist-directeur)

Orthodontie

TopOrtho Maastricht Frank van den Hoven 
(orthodontist-directeur)

Orthodontie

TopOrtho Nijverdal Gerben Hollema 
(tandarts-directeur)

Clarike Waszink
(orthodontist)

Orthodontie

TopOrtho Tilburg Jobs Linthorst
(orthodontist-directeur)

Orthodontie

TopOrtho Zaandam Georgios Tsorovas  
(orthodontist-directeur)

Orthodontie



Materialen
Onze mondzorgprofessionals werken alleen met 
hoogwaardige, gecertificeerde materialen van 
gerenommeerde leveranciers. We doen er alles aan om 
onze patiënten een optimale oplossing te bieden. Onze 
leveranciers kiezen en beoordelen we op de manier waarop 
we zelf ook beoordeeld willen worden.

Afzeggen
Omdat een behandelkamer en tijd van een behandelaar 
wordt gereserveerd, verzoeken we patiënten om afspraken 
alleen bij uiterste noodzaak af te zeggen. Bij afzeggen 
binnen 24 uur van tevoren of zonder bericht niet nakomen 
van afspraken, zijn we genoodzaakt om de gereserveerde 

tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening te 
brengen. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet. 

Patiëntendossier
Het patiëntendossier vormt de basis van de 
behandelingsovereenkomst tussen de patiënt 
en zorgverlener. Dit bevat de basisgegevens als 
persoonsgegevens en BSN, de anamnese en de verwijsbrief 
van de tandarts. Verder bevat het dossier; de diagnose 
1e consult, uitgebreid onderzoek en diagnose, het 
behandelplan en indien mogelijk verschillende opties met 
daarin het beoogd eindresultaat, duur van de behandeling 
en begroting. Informed consent formulieren, röntgenfoto’s, 
digitale foto’s, diverse correspondentie, verslaglegging 

8

Praktijk Adres Postcode en plaats Telefoon e-mail

TopOrtho Bergen op Zoom Erasmuslaan 2 4615 AB Bergen op Zoom 0164-211015 bergenopzoom@toportho.nl

TopOrtho Hengelo Grundellaan 15 7552 EC Hengelo 074- 2503660 hengelo@toportho.nl

TopOrtho Emmen Weerdingerstraat 64 7815 SE Emmen 0591-613845 emmen@toportho.nl

TopOrtho Maastricht Alexander Battalaan 46 6221 CE Maastricht 043-3218156 maastricht@toportho.nl

TopOrtho Nijverdal Nijkerkendijk 38-20 7442 LS Nijverdal 0548-612647 nijverdal@toportho.nl

TopOrtho Tilburg Plataanstraat 62 5037 ED Tilburg 013-4670970 tilburg@toportho.nl

TopOrtho Zaandam Ds Martin Luther Kingweg 154 1503 KW Zaandam 075-6176666 zaandam@toportho.nl

TopOrtho orthodontiepraktijken
Per 1 juni 2015 zijn er 7 TopOrtho praktijken. 



9
TopOrtho kwaliteitsjaarverslag 2014

van patiëntencontact, waaronder eventuele klachten, 
plus eventuele afgezegde en niet-nagekomen afspraken, 
completeren het dossier. Alle orthodontiepraktijken 
werken met OrthWin, een automatiseringssysteem 
voor de orthodontiepraktijk. Dit op basis van aparte 
licenties per praktijk. Dit systeem is opgebouwd rondom 
de patiëntenkaart. Alle relevante gegevens - zoals 
behandelplan, verrichtingen, afspraken, verwijsbrieven 
en e-mails - worden vanuit de patiëntenkaart ingevoerd, 
geraadpleegd en gewijzigd.

Alle werk- en praktijkregels zijn te vinden op  
www.toportho.nl

3.4 Tarieven en begrotingen
Jaarlijks stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de 
tarieven in de mondzorg vast middels de tariefbeschikking 
orthodontische zorg. Deze gelden dus voor alle 
orthodontische behandelingen die in Nederland worden 
uitgevoerd. Uiteraard hanteren al onze praktijken deze 
tarieven. De kosten van voor de behandeling noodzakelijke 
tandtechniek en de kosten van de materialen die 
specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie 
worden apart gedeclareerd. Hier worden expliciet niet 
de verbruiksmaterialen bedoeld. De materiaal- en/of 
techniekkosten specificeren we per gedeclareerde prestatie.
Voorafgaand aan de actieve behandeling stellen we altijd 
een begroting op. Deze geeft de kosten weer op basis van 
het behandelplan dat samen met de patiënt is opgesteld. 

3.5 Patiëntveiligheid 
We besteden veel aandacht aan hygiënisch werken en 
infectiepreventie. Daartoe leven we de Praktijkrichtlijn 
Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk strikt 
na. Een van de vier kwaliteitsthema’s waar vanuit we de 
kwaliteit hebben georganiseerd is ook ‘Infectiepreventie’. 
De in de behandelkamer aanwezige onderdelen worden 

zorgvuldig gereinigd conform de richtlijn. Ook belangrijk 
is dat onze mondzorgprofessionals weten wat te doen bij 
incidenten met gevaarlijke stoffen. (Bijna)incidenten worden 
systematisch vastgelegd en besproken met het team en de 
kwaliteitsmanager.

We volgen de KNMT-praktijkrichtlijn Tandheelkundige 
Radiologie. Röntgenopnamen worden alleen gemaakt op 
grond van een individuele indicatie en met instemming 
van de patiënt. De herhalingsfrequentie van opnamen 
en de keuze van de meest geschikte opnametechniek 
worden bepaald aan de hand van de diagnostische 
vraagstelling. Vanuit het ALARA-principe gebruiken we 
een digitaal systeem en instelapparatuur bij het maken van 
röntgenopnamen. Ons vierde kwaliteitsthema binnen het 
kwaliteitsbeleid is ‘Radiologie’. Zie hoofdstuk 4.

3.6 Bekwaamheid en opleidingen
Elke in de praktijk werkende orthodontist is ingeschreven in 
het BIG-register als specialist. (Beroepen in de Individuele 
Gezondheidszorg). Dit betekent dat hij of zij voldoet aan 
de wettelijke opleidingseisen. We stimuleren onze teams 
om na(scholing) te volgen. Voor de scholing werken we 
samen met vaste partners als DentClass en Dentallect. Zo 
kunnen we voldoen aan de wettelijke eisen en richtlijnen 
en werken onze teams in een veilige omgeving. In 2014 
hebben alle assistenten de e-learning module radiologie, 
‘röntgenologie voor assisterenden’ gevolgd. Verder zijn alle 
nieuwe teams en medewerkers getraind op de WIP-richtlijn 
Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk. 
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4. HET TOPORTHO KWALITEITSBELEID
Conform de Kwaliteitswet zorginstellingen hanteren 
we bij TopOrtho een systematische aanpak van het 
bewaken, beheersen en verbeteren van kwaliteit. Het team 
kwaliteit richt zich op ontwikkeling van kwaliteit samen 
met de orthodontist-directeuren. Op elke praktijk is een 
kwaliteitsmedewerker aangesteld. Een deel van het team is 
ambulant en bezoekt regelmatig de praktijken om praktisch 
te helpen bij implementatie van kwaliteit. In 2014 is er een 
tweede ambulante medewerker kwaliteit aangesteld. 

4.1 Het kwaliteitssysteem
Om kwaliteit zichtbaar, transparant en meetbaar te maken 
hebben we een kwaliteitssysteem ontwikkeld, dat is 
onderverdeeld in vier thema’s. Deze thema’s omvatten alle 
processen binnen de orthodontiepraktijk. Ieder thema 
betreft werkwijzen waarmee we veilige zorg en kwaliteit 

implementeren, in overeenstemming met de voor dat 
thema geldende wet- en regelgeving en richtlijnen van de 
beroepsgroep.

Zorg 
Het thema zorg omvat alle richtlijnen en protocollen 
die de kwaliteit van orthodontische zorg borgen. De 
patiënt krijgt transparante zorg, goede communicatie 
over behandelplannen, kosten en beoogd eindresultaat. 
De praktijken werken samen met de verwijzende tandarts 
en kunnen verwijzen naar specialisten. Hierbij worden 
handelingen uitsluitend gedelegeerd conform de IGZ-
Circulaire taakherschikking tandartszorg en de Wet BIG, 
waardoor de patiënt weet wie wat doet en waarom.

Organisatie
Om te kunnen werken conform onze kwaliteitsdoelstellingen 
worden veel eisen gesteld aan de organisatie. Organisatie 
is een breed thema en gaat van personeelsbeleid tot 
openingstijden. De organisatie moet zo ingericht zijn dat er 
optimale kwaliteit geleverd kan worden aan de patiënt en 
ook voor en door het team. Ook de bewaking van kwaliteit 
is georganiseerd in een kwaliteitscyclus. Onder organisatie 
valt ook alle communicatie met de patiënt die in hoofdstuk 5 
uitgebreid behandeld wordt. 

Klachtenregistratie is georganiseerd om de kwaliteit 
te monitoren. De praktijken zijn aangesloten bij de 
klachtenregeling ANT. Om kwaliteit te faciliteren is er in 
de praktijken sprake van gestandaardiseerde inrichting en 
routing. Zo wordt het werken aan kwaliteit transparant en 
eenvoudiger.

De praktijken zijn begonnen met het werken met het 
“DESC” voorraadbeheersysteem van leverancier Henry 
Schein Dental. Middels het scannen van barcodes is 
altijd een zo laag mogelijke voorraad aanwezig. De 



12

praktijkteams worden opgeleid te werken conform 
het FIFO ( First In First Out ) systeem, dat iedere drie 
maanden gecontroleerd wordt. Middels een gekleurde 
sticker wordt aangegeven welk product binnen deze drie 
maanden opgebruikt moet worden. Het correct naleven 
van het voorraadbeheersysteem is een vast onderdeel 
op de checklist verantwoorde zorg die wekelijks wordt 
gehanteerd.

Infectiepreventie
Patiënten en teams kunnen zien en er op vertrouwen dat er 
onafgebroken aandacht is voor veilig en hygiënisch werken 
conform de laatste inzichten en richtlijnen op het gebied 
van infectiepreventie. Dit is bijna zichtbare kwaliteit De 
Richtlijn Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk 
(WIP, 2007) geeft richting aan de gewenste kwaliteit. In de 
praktijk geven we hier vorm aan door alle teamleden te 
trainen op de WIP-richtlijn middels een online training. 
Ook nieuwe teamleden worden direct getraind. Er 
wordt gewerkt volgens heldere protocollen. De WIP-
richtlijn Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk 
wordt momenteel herzien. Het team kwaliteit volgt de 
ontwikkelingen op de voet en informeert de praktijken over 
de voortgang zodat er direct geïmplementeerd kan worden 
zodra de nieuwe richtlijn geldt.

Radiologie
In de praktijk wordt gewerkt met moderne 
röntgenapparatuur, passend bij het specialisme 
orthodontie. Kwaliteit van het thema radiologie betekent 
een goed gecontroleerd proces op de aspecten veiligheid 
en stralingshygiëne voor teams en patiënten. We volgen 
hier de herziene richtlijn Radiologie KNMT 2013, de 
European guidelines on radiation protection in dental 
radiology. (Europese commissie, 2004), het Besluit 
Stralingsbescherming en de Kernenergiewet. 

De KNMT heeft een herziene Richtlijn Tandheelkundige 
Radiologie opgesteld. Deze herziene richtlijn gaat in 
op een aantal belangrijke wijzigingen in het Besluit 
Stralingsbescherming, dat op 1 januari 2014 in werking 
is getreden. Een van de voorwaarden die worden 
gesteld is dat alle informatie omtrent het veilig werken 
(apparatuur, straling e.d) wordt vastgelegd in een dossier 
dat getoetst kan worden door een toezichthouder met 
stralingsbevoegdheid niveau 3. Om dit te kunnen borgen 
is er een online omgeving ‘KEW-dossier.nl’ in het leven 
geroepen door de groothandelsorganisatie VGT. TopOrtho 
is in 2014 gestart met het vullen van deze digitale dossiers. 

4.2 Wet- en regelgeving
Voor mondzorgverleners zijn er meerdere wetten 
op het gebied van kwaliteit. Dit zijn o.a. de Wet BIG, 
Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ), de 
Kwaliteitswet Zorginstellingen (KWZi), de Wet op de 
geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de 
Kern-energiewet (KEW), Besluit Stralingsbeschermingen 
en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De 
Kwaliteitswet Zorginstellingen (KWZi) stelt het maken 
van een kwaliteitsjaarverslag verplicht. Op grond van 
artikel 5 lid 1 moet de zorg aanbieder jaarlijks vóór 
1 juni per instelling een verslag ter openbare inzage 
leggen, waarin zij verantwoording aflegt voor het in 
het afgelopen kalenderjaar gevoerde beleid en voor de 
kwaliteit(verbetering) van de in dat jaar verleende zorg.

4.3 Standaarden, richtlijnen en protocollen
Gestandaardiseerde werkwijzen zijn van groot belang 
om de kwaliteit van het werk te borgen. We volgen 
bewezen procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen 
van de beroepsverenigingen en wetenschappelijke 
beroepsorganisaties in de mondzorg. Hierin zijn de 
in Nederland algemeen geldende adviezen, zoals van 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg, Werkgroep 
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Infectie Preventie, Koninklijke Nederlandse Maatschappij 
tot bevordering van Tandheelkunde, de Nederlandse 
Vereniging van Orthodontisten, het Ivoren Kruis en het 
Voedingscentrum opgenomen. Onderstaande richtlijnen en 
protocollen hanteren we binnen ons kwaliteitssysteem: 
 
- Circulaire taakherschikking tandartszorg (IGZ, 2008)
- Gedragsregels voor tandartsen (KNMT, 2000)
- Gedragscode voor mondhygiënisten, professionele 

standaard (NVM, 2008
- Richtlijn Infectiepreventie in de tandheelkundige praktijk 

(WIP, 2007)
- Praktijkwijzer Verwijzing en Taakdelegatie (KNMT, 2005)
- Richtlijnen horizontale en verticale verwijzing (KNMT, 

2002)
- Landelijke richtlijn Preventie iatrogene Hepatitis B  

(RIVM, 2007)
- Besluit Stralingsbescherming (Ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid, 2013)
- Richtlijn Tandheelkundige Radiologie (KNMT, 2013)
- European guidelines on radiation protection in dental 

radiology (Europese commissie, 2004)
- European guidelines on Cone beam Computed 

Tomography (CBCT) for dental en maxillofacial radiology 
(Europese commissie, 2011)

- Standpunt KNMT: CBCT in de mondzorg, (KNMT, 2012)
- Praktijkrichtlijn Patiëntendossier (KNMT, 2006/2013) 
- Richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen (KNMT, NVvK,  

CBO, 2012)
- Meldcode Tandheelkunde betreffende 

Kindermishandeling en Huiselijk Geweld (KNMT, 2010)
- Praktijkwijzer ‘WGBO in de praktijk’ (KNMT, 2006)
- Praktijkrichtlijn Opvang tandheelkundige spoedgevallen 

buiten praktijkuren (KNMT, 2012)
- Tariefbeschikking Orthodontische Zorg (NZa 2015)

4.4 Borging
Binnen ons kwaliteitssysteem hebben we diverse 
borgingmechanismes. De belangrijkste is de kwaliteitscyclus. 
Deze is gebaseerd op de vier thema’s en zorgt ervoor dat 
we de borging van kwaliteit georganiseerd hebben. 

De kwaliteitscyclus
Kwaliteit kan gemeten worden. Ieder thema wordt continu 
tegen het licht gehouden, bijgestuurd, geoptimaliseerd 
en opnieuw gemeten. Met de kwaliteitscyclus wordt de 
inventarisatie, implementatie, borging en verbetering 
van kwaliteit en veiligheid praktisch en effectief in de 
praktijk geoptimaliseerd en worden medewerkers actief 
betrokken bij alle praktijkprocessen. We verzamelen en 
registreren systematisch gegevens om de kwaliteit van 
onze zorg te toetsen. Informatie voor verbeterslagen 
komt uit patiënttevredenheidsonderzoeken, metingen 
van kwaliteitsindicatoren, uitkomsten van in- en 
externe audits, klachten, meldingen van incidenten en 
beoordelingsgesprekken. Plan, do, check en act dus. 

Checklist
verantwoorde

zorg

Training,
instructie,

coaching on 
the job

Ondersteunende
materialen

Wekelijkse
check in
praktijk

2-jaarlijkse
audit
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Checklist verantwoorde zorg
Op basis van de 4 kwaliteitsthema’s hebben we een 
checklist verantwoorde zorg ontwikkeld. Deze checklist 
is de basis van de kwaliteitscyclus. Alle onderwerpen van 
bereikbaarheid tot nascholing komen op deze checklist  
aan de orde. 

De officemanager is verantwoordelijk voor het 
wekelijks nalopen van de checklist verantwoorde zorg. 
Hiermee worden alle kritische punten met betrekking 
tot toegepaste wet- en regelgeving gecontroleerd. Bij 
knelpunten wordt het team kwaliteitszorg ingeschakeld 
en worden corrigerende maatregelen genomen. De 
regiopraktijkmanager ziet toe dat dit gebeurt en 
ondersteunt de officemanager waar nodig. In 2015 worden 
de thema’s per week intensief doorlopen, waardoor iedere 
maand een helder beeld van de status van de praktijk 
bestaat, waarop dan weer actie ondernomen wordt. 

Kwaliteitsondersteunende materialen handboeken  
en kernprotocollen
Om de teams in de praktijk te helpen bij de implementatie 
zijn diverse ondersteunende materialen ontwikkeld. In elke 
praktijk zijn de kwaliteitshandboeken beschikbaar waarin 
beschreven wordt wat de protocollen en richtlijnen zijn op 
basis waarvan gewerkt wordt. Deze kwaliteitshandboeken 
vormen ook de leidraad bij de certificering van praktijken 
voor de NVvO regstratie (zie paragraaf 4.5). Daarbij zijn 
er kernprotocollen ontwikkeld waarin de belangrijkste 
richtlijnen beschreven staan. 

Interne audits en RI&E actualisatie
De kwaliteitsmanager bezoekt 2 keer per jaar de 
praktijk voor een audit. Mede op basis van de checklists 
verantwoorde zorg die wekelijks zijn ingevuld wordt 
er beoordeeld of er volgens plan gewerkt wordt en/
of er nog knelpunten zijn. Samen met de officemanager 
en de orthodontist-directeur wordt besproken of er 
aanpassingen noodzakelijk zijn. Ook wordt jaarlijks de RI&E 
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geactualiseerd. Dit instrument is ontwikkeld door de KNMT 
en met deze risico-inventarisatie en –evaluatie wordt aan 
de Arboverplichting hiervoor voldaan. 

Registratie en certificering
Elke in de praktijk werkende orthodontist is ingeschreven 
in het BIG-register (Beroepen in de Individuele 
Gezondheidszorg) en als specialist en het STS 
(Specialistenregister voor Tandheelkundig Specialismen). 
Ter ondersteuning kunnen er ook tandartsen met 
aandachtsgebied orthodontie werkzaam zijn in de praktijk. 

Al onze orthodontisten hebben het NVvO keurmerk. In 
ons land is orthodontie in 1953 erkend als specialisme. In 
1962 is de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten 
opgericht. Een lid van de Vereniging moet voldoen aan 
bepaalde voorwaarden. Elke vijf jaar moet deze zich laten 
herregistreren. Daarom moeten de orthodontist en de 
praktijk aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Deze praktijken 
worden conform de NVvO kwaliteitsrichtlijnen door een 
onafhankelijk bureau geauditeerd en gecertificeerd. Hierbij 
wordt de praktijk getoetst volgens het Certificatieschema 
HKZ Orthodontiepraktijken, versie 2005 en de normeisen 
van ISO 9001. Elke 2,5 jaar vindt er een audit plaats door 
het certificeringsbureau of er volgens de protocollen 
gewerkt wordt. 

In 2014 zijn de praktijken in Hengelo en Nijverdal 
geauditeerd en gecertificeerd voor herregistratie. De 
voorbereidingen zijn getroffen om ook de praktijken in 
Zaandam en Emmen te laten certificeren voor registratie 
in 2015. Voor de certificering wordt samengewerkt met 
Roozeboom Consulting. 

Overleg, intervisie en visitatie
TopOrtho biedt veel ruimte voor interne consultatie en 
intercollegiaal overleg. Professionals gebruiken intervisie 

voor het vergroten van hun kennis en vaardigheden op hun 
vakgebied. Intervisie wordt ook ingezet voor persoonlijke 
en organisatieontwikkeling. 

Alle praktijken houden minimaal eens per kwartaal een 
teambespreking waarin onder andere de protocollen aan 
de orde komen. Via een digitale nieuwsbrief en werkoverleg 
informeren we de medewerkers intern over relevante 
ontwikkelingen.

We maken regelmatig gebruik van visitatie ofwel 
intercollegiale toetsing. In het kader van de NVvO 
registratie is dit ieder 5 jaar verplicht. Hierbij bezoekt een 
aantal collega-orthodontisten de orthodontiepraktijk 
om de kwaliteit van de praktijk te controleren op 
nakoming wet- en regelgeving, de orthodontische 
behandelingen, samenwerking met andere specialismen 
en of er wordt voldaan aan de nascholingscriteria. Tijdens 
het bezoek wordt gesproken met patiënten en worden 
patiënttevredenheidsonderzoeken besproken. 
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5. COMMUNICATIE MET DE PATIËNT
Informatief
Op onze website kunnen patiënten snel informatie vinden 
over onze praktijken, behandelingen, tarieven en alle 
aspecten van orthodontie. Mededelingen vanuit de praktijk, 
van overheidswege of van verzekeraars worden duidelijk in 
de wachtkamer getoond. In de wachtruimte liggen diverse 
tijdschriften om het wachten te veraangenamen. Er zijn 
folders beschikbaar over uiteenlopende onderwerpen met 
betrekking tot orthodontie en mondgezondheid. 

Klachtenregeling
We hebben een laagdrempelige klachtenprocedure en 
zetten ons actief in om alle klachten in goed overleg 
en naar tevredenheid op te lossen. We vragen onze 
medewerkers om zich open op te stellen en klachten 
van patiënten serieus te nemen. Uitgangspunt is dat de 
patiënt de klacht eerst bespreekt met de betreffende 
behandelaar. Er wordt binnen vijf werkdagen gereageerd op 
de klacht. Als de interne klachtenregeling geen uitkomst 
biedt, kan de patiënt zich wenden tot de Associatie 
Nederlandse Tandartsen (ANT: www.ant-online.nl). Doordat 
TopOrtho een collectieve afspraak heeft gemaakt, vallen 
al onze orthodontiepraktijken onder de Klachtenregeling 
instellingen bij de ANT. Via de ANT zal een deskundige, 
onafhankelijke commissie de klacht onderzoeken. 
De commissie hoort de betrokkene(n), bekijkt of de 
klacht gegrond is en brengt desgevraagd advies uit. Bij 
gegrondverklaring van de klacht geeft TopOrtho in overleg 
met de patiënt gevolg aan de uitspraak van de externe 
klachtencommissie.

Klachten 2014
In 2014 is er een klachtenregistratiesysteem ingericht bij 
TopOrtho Nederland. Vrijwel alle klachten zijn binnen de 
praktijk in goed overleg met de patiënt opgelost. Er zijn 2 
klachten bij de klachtenfunctionaris binnen gekomen. Ook 
deze klachten zijn samen met de praktijk en de patiënt 

opgelost. Het betrof een financiële klacht en een klacht 
over de orthodontische behandeling. 

Klanttevredenheid
De tevredenheid van patiënten is de belangrijkste 
graadmeter voor de kwaliteit van onze organisatie. We 
hechten veel waarde aan signalen van patiënten. Ook 
vragen we de patiënten om hun mening via de website en 
de nieuwsbrieven: dit helpt ons om de geboden service en 
kwaliteit te blijven versterken. Een patiëntenenquête maakt 
ook deel uit van de auditering voor certificering voor NVvO 
herregistratie. 

Medische anamnese
Via de medische anamnese (gezondheidsvragenlijst) streven 
we ernaar om een goed beeld van de algemene gezondheid 
van de patiënt te krijgen. We verzoeken de patiënten om 
voor ieder consult veranderingen in de gezondheid of 
medicijnengebruik kenbaar te maken. Deze informatie 
wordt zorgvuldig bijgehouden in het patiëntendossier. Bij 
behandelingen houden we rekening met de opgegeven 
medicatie en eventuele allergieën. 

Persoonsgegevens en privacy
TopOrtho heeft passende technische en organisatorische 
maatregelen genomen om de persoonsgegevens van 
patiënten en medewerkers te beveiligen tegen verlies of 
enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die 
namens TopOrtho toegang hebben tot patiëntgegevens zijn 
gehouden tot geheimhouding. Hiervoor zijn zeer duidelijke 
huisregels opgesteld en met alle medewerkers afgesproken.
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6. ONTWIKKELINGEN EN BELEIDSVOORNEMENS
Onze ambitie is om het kwaliteitssysteem voor TopOrtho 
verder te ontwikkelen en hiermee patiënten een 
onderscheidende, transparante en hoogwaardige zorg  
te bieden. 

6.1 Verbeteringen in 2014
In 2014 hebben we een aantal stappen gezet in verbetering 
van het kwaliteitssysteem:
• TopOrtho Nijverdal en TopOrtho Hengelo zijn 

geauditeerd en gecertificeerd voor herregistratie bij de 
NVvO;

• In de praktijken in Emmen en Zaandam zijn de 
voorbereidingen getroffen om in 2015 de praktijk te 
certificeren;

• Het klachtenregistratiesysteem is opgezet en klachten 
zijn geregistreerd en in samenwerking met de aangestelde 
klachtenfunctionaris opgelost;

• Er is een patiënten folder ontwikkeld voor de 
klachtenprocedure;

• Het kwaliteitssysteem is ingericht op basis van de vier 
kwaliteitsthema’s. de handboeken en kernprotocollen 
zijn bij alle praktijken geïmplementeerd. De checklist 
verantwoorde zorg is geïntroduceerd als instrument om 
de kwaliteitscyclus te volgen;

• De website is geoptimaliseerd en aangevuld met 
informatie;

• Klanttevredenheidsonderzoeken zijn uitgevoerd door 
Roozeboom Consulting in het kader van de certificering 
voor herregistratie van TopOrtho Nijverdal en Hengelo;

• Het opleidingsplan voor assistenten is voorbereid en 
wordt uitgewerkt in 2015; 

• De informed consents en belangrijkste patiëntenbrieven 
zijn geoptimaliseerd. 

6.2 Voornemens 2015
Voor 2015 hebben we de volgende voornemens: 
• Verder voorbereiden van het uniforme kwaliteitsbeleid 

ten behoeve van implementatie in 2016;
• Implementatie van de richtlijnen NVvO betreffende 

1e consult, uitgebreid onderzoek en diagnostiek en 
opstellen en bespreken behandelplan;

• Aanstellen van een derde ambulante 
kwaliteitsmedewerker; die ook een rol kan spelen bij het 
trainen van teamleden;

• Checklist verantwoorde zorg intensiveren door iedere 
week te focussen op 1 kwaliteitsthema en daardoor 
maandelijks of 2-maandelijks een realistisch beeld te 
hebben van de status van de praktijk per thema en daar 
gericht actie op te nemen;

• Auditering en hercertificering van TopOrtho Maastricht, 
voor herregistratie NVvO;

• Opleidingsplan assistenten uitwerken voor implementatie 
in 2016 middels landelijke e-learning module en on the 
job training;

• Ontwikkelen patiënten folders voor vaste beugel, losse 
beugel en algemeen.



20

Mei 2015©  www.toportho.nl

Niets uit deze uitgave mag gekopieerd of verspreid worden buiten  
TopOrtho zonder toestemming van TopOrtho.






