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Voor, tijdens en na de behandeling worden we 
altijd vriendelijk en deskundig geholpen. 

Patiënt TopOrtho Emmen

1. SAMENWERKEN AAN EEN STRALENDE LACH
Wij	helpen	patiënten	graag	aan	een	recht	gebit	dat	bij	hen	
past.	Vaak	wordt	gedacht	dat	een	beugel	alleen	maar	dient	
voor	een	mooi	gebit.	Niets	is	minder	waar.	Bij	een	beugel	
gaat	het	vooral	om	een	gezond	en	goed	functionerend	
gebit,	waarbij	de	spieren	van	de	mond	en	het	gebit	in	
balans	zijn.	Rechte	tanden	en	kiezen	zijn	eenvoudiger	
schoon	te	houden	en	een	goede	mondhygiëne	kan	allerlei	
tandheelkundige	klachten,	zoals	mondziekten,	voorkomen.	
Dit	verlaagt	weer	de	kans	op	verschillende	aandoeningen,	
waaronder	hart-	en	vaatziekten.	Ook	zorgt	een	recht	gebit	
ervoor	dat	men	beter	kan	eten	en	praten.	Daarom	helpen	
wij	onze	patiënten	om	een	recht	gebit	en	een	stralende	
lach	te	creëren,	waar	ze	hun	leven	lang	plezier	van	hebben.	

Voor	een	succesvolle	beugelbehandeling	is	niet	alleen	de	
inspanning	van	de	orthodontist	en	het	team	van	belang;	
de	medewerking	van	de	patiënt	en	eventueel	ook	van	de	
ouders	is	doorslaggevend.	Omdat	we	het	belangrijk	vinden	
dat	de	behandeling	goed	bij	de	patiënt	aansluit,	staan	

bij	ons	de	wensen	van	de	patiënt	centraal.	Transparantie	
staat	hierbij	voorop.	Samen	met	de	patiënt	kijken	we	
naar	de	individuele	situatie,	de	mogelijke	orthodontische	
oplossingen	en	de	bijbehorende	kosten.	

We	streven	ernaar	om	de	best	mogelijke	orthodontische	
zorg	te	verlenen.	Om	de	kwaliteit	van	onze	zorg	te	bewaken	
hebben	we	een	kwaliteitssysteem	ontwikkelend,	dat	is	
gebaseerd	op	vier	kwaliteitsthema’s:	orthodontische	zorg,	
organisatie,	infectiepreventie	en	radiologie.	Met	behulp	van	
dit	kwaliteitssysteem	kunnen	we	de	kwaliteit	van	onze	zorg	
continu	bewaken	en	borgen.	Hierdoor	voldoen	we	aan	de	
professionele	standaard	en	zijn	onze	patiënten	verzekerd	
van	de	beste	kwaliteit	orthodontische	zorg.	

In	dit	kwaliteitsverslag	kunt	u	meer	lezen	over	onze	visie	
op	kwaliteit	en	wat	wij	allemaal	doen	om	onze	kwaliteit	
blijvend	te	verbeteren.

TopOrtho kwaliteitsverslag
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2. DE SPECIALISTEN IN ORTHODONTIE
TopOrtho	is	een	samenwerkingsverband	van	
orthodontiepraktijken.	In	2011	is	besloten	om	de	visie	
op	samenwerking	in	de	orthodontie	vorm	te	geven.	Wij	
organiseren	zo	veel	mogelijk	activiteiten	die	niet	tot	de	
directe	zorgtaak	van	de	orthodontisten	horen	centraal.	Zo	
kunnen	onze	mondzorgprofessionals	zich	volledig	richten	
op	de	zorg	aan	de	patiënten.	We	investeren	continu	in	de	
organisatie,	apparatuur,	technieken,	protocollair	werken,	
(bij)scholing,	communicatie	en	innovatie.	Doordat	we	
volgens	de	modernste	technieken	werken,	zorgen	we	voor	
een	passende	en	resultaatgerichte	orthodontiebehandeling.	
Het	team	Kwaliteit	realiseert	de	implementatie	van	het	
kwaliteitssysteem	in	de	praktijken,	onder	andere	door	mee	
te	werken	op	de	praktijk.	Hierdoor	voldoen	de	praktijken	
aan	de	wet-	en	regelgeving	en	onze	orthodontisten	aan	
de	hoogste	kwaliteitseisen.	Daarbij	staan	we	altijd	klaar	
met	deskundig	advies	en	goede	service.	Waar	nodig	
werken	we	ook	samen	met	de	kaakchirurg,	implantoloog,	
parodontoloog	en	logopedist.	

Missie
‘Samen	aan	de	slag	voor	een	gezond,	optimaal	functionerend	
gebit	en	een	stralende	lach’,	dat	is	onze	missie.	Wij	zijn	ervan	
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	hand	in	hand.	

Visie 
Bij	het	realiseren	van	onze	missie	focussen	we	ons	op	drie	
gebieden:	

•	 Patiënt	centraal	-	Voor	iedere	patiënt	stellen	we	een	
op	maat	gemaakt	behandelplan	op,	gebaseerd	op	een	
uitvoerige	diagnose.	Bij	het	opstellen	van	het	behandelplan	
staan	de	wensen	van	de	patiënt	en	de	verwijzende	tandarts	
centraal.	Hierdoor	zijn	onze	patiënten	ervan	verzekerd	
de	beste	zorg	voor	hun	situatie	te	ontvangen.	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	(en	de	ouders)	als	de	verwijzende	tandarts.	Op	
deze	manier	verloopt	de	behandeling	zo	snel	en	prettig	
mogelijk	en	wordt	er	een	optimaal	resultaat	behaald.	

•	 Teamwork	en	kwaliteit	-	De	sleutel	tot	succes	is	
samenwerking	en	het	bieden	van	topkwaliteit	door	het	
proces	van	effectiviteit	(het	te	behalen	eindresultaat)	
en	efficiëntie	(duur,	kosten)	steeds	te	analyseren	en	te	
optimaliseren.	De	inrichting	van	onze	praktijken,	onze	
richtlijnen	en	protocollen	en	de	richtlijnen	van	de	eigen	
beroepsgroep	vormen	de	basis	van	waaruit	we	de	hoogst	
mogelijke	kwaliteit	leveren.	

•	 Moderne	orthodontie	-	Orthodontie	is	een	vakgebied	dat	
constant	in	beweging	is.	Daarom	vinden	we	het	belangrijk	
om	voor	te	lopen	op	de	laatste	ontwikkelingen.	Dit	doen	
wij	door	altijd	verschillende	behandelopties	te	bieden,	met	
de	nieuwste	technieken	en	behandelmethoden	te	werken,	
bijscholing	voor	onze	teams	en	continu	kennis	met	elkaar	
te	delen.	

Orthodontist-directeuren
Wij	vinden	het	belangrijk	dat	de	praktijken	worden	
geleid	door	iemand	met	passie	voor	het	vak.	Daarom	
hebben	onze	praktijken	een	orthodontist-directeur.	
TopOrtho	Nederland	bepaalt	samen	met	de	orthodontist-
directeuren	het	beleid.	De	orthodontist-directeur	geeft	
leiding	aan	de	praktijk	en	is	eindverantwoordelijk	voor	
het	beleid	en	de	kwaliteit	van	de	orthodontische	zorg.	
Alle	orthodontist-directeuren	binnen	TopOrtho	wisselen	
regelmatig	kennis	en	ervaringen	uit.	Samen	bepalen	ze	de	
richting	van	onze	orthodontische	zorg	en	ontwikkelen	ze	
praktijkrichtlijnen.	In	Nijverdal	is	er	een	tandarts-directeur,	
die	samen	met	een	orthodontist	verantwoordelijk	is	voor	
de	orthodontische	behandelingen.	

Iedereen is erg vriendelijk naar 
elkaar, prettige sfeer. Echt top. 

Patiënt TopOrtho Maastricht
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Vriendelijk en meedenkend. 
Ik ben erg tevreden.
Patiënt TopOrtho Nijverdal

3. ONS KWALITEITSBELEID
Conform	de	Kwaliteitswet	Zorginstellingen	hanteren	we	
een	systematische	aanpak	voor	het	bewaken,	beheersen	en	
verbeteren	van	onze	kwaliteit.	Het	team	Kwaliteit	richt	zich	
samen	met	de	orthodontist-directeuren	op	de	ontwikkeling	
van	de	kwaliteit.	Een	deel	van	het	team	Kwaliteit	is	ambulant	
en	bezoekt	regelmatig	de	praktijken	om	praktisch	te	helpen	bij	
de	implementatie	van	kwaliteit.	Het	andere	deel	van	het	team	
heeft	een	beleidsvoorbereidende	rol.	

3.1 Het kwaliteitssysteem
Om	de	veiligheid	en	hygiëne	in	de	praktijken	te	bewaken	en	
waar	mogelijk	te	verbeteren,	hebben	we	een	kwaliteitssysteem	
ontwikkeld.	Het	kwaliteitssysteem	is	ingericht	in	vier	
thema’s.	Deze	thema’s	omvatten	alle	processen	binnen	
de	orthodontiepraktijk	en	zijn	gebaseerd	op	de	wet-	en	
regelgeving	en	de	daaruit	voortvloeiende	standaarden,	
richtlijnen	en	protocollen.	Daarbij	zijn	er	ter	ondersteuning	
veel	praktische	hulpmiddelen	ontwikkeld,	zoals	checklists	en	
protocolboeken.	Het	team	Kwaliteit	traint	de	teams	hierin	en	
voorziet	de	praktijken	van	de	juiste	hulpmiddelen.	

Orthodontische zorg
Het	thema	orthodontische	zorg	omvat	alle	
richtlijnen	die	de	kwaliteit	van	orthodontische	
zorg	waarborgen.	Onze	patiënten	krijgen	
transparante	zorg	en	goede	communicatie	over	

behandelplannen,	kosten	en	het	beoogde	eindresultaat.	
Voor	het	thema	orthodontische	zorg	volgen	we	niet	alleen	
de	richtlijnen,	we	streven	er	ook	naar	om	patiënten	betere	
zorg	te	verlenen.	Dit	doen	we	door	middel	van	regelmatige	
controle	en	een	tijdige	aanpak	van	eventuele	problemen.	Maar	
ook	door	samen	met	onze	orthodontisten	de	richtlijnen	te	
vertalen	naar	praktijkrichtlijnen.	Dit	zijn	eenvoudige,	heldere	
procedures	waarop	de	teams	worden	getraind	en	de	praktijken	
van	de	juiste	hulpmiddelen	worden	voorzien.	We	blijven	alert	
op	mogelijkheden	om	de	kwaliteit	en	veiligheid	van	onze	zorg	
verder	te	versterken.	Dit	kan	mede	doordat	wij	samenwerken	

en	de	kennis	en	kunde	van	onze	teamleden	bundelen.	We	
werken	samen	met	de	verwijzende	tandarts	en	kunnen	indien	
nodig	naar	specialisten	verwijzen.	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
Kwaliteit	stelt	ook	eisen	aan	de	organisatie.	
De	Wet	kwaliteit,	klachten	en	geschillen	zorg	
(Wkkgz)	verplicht	zorgaanbieders	om	goede	
zorg	te	verlenen:	zorg	die	veilig,	doeltreffend	

en	patiëntgericht	is	en	op	de	behoefte	van	de	patiënt	is	
afgestemd.	De	organisatie	van	goede	zorg	moet	zo	zijn	
ingericht	dat	aan	deze	eisen	kan	worden	voldaan.	Dit	gaat	
van	praktijkmanagement	en	klachtenafhandeling	tot	interne	
inspecties.	

Samen	met	de	teams	bespreken	we	incidenten	en	zoeken	
we	actief	naar	verbeteringen.	Waar	mogelijk	passen	we	
protocollen	of	werkwijzen	aan.	Zo	minimaliseren	we	de	kans	
op	herhaling.	Conform	de	Wet	kwaliteit,	klachten	en	geschillen	
zorg	(Wkkgz)	kunnen	teamleden	via	een	online	formulier	een	
(bijna)	incident	melden	aan	team	Kwaliteit.	Hierbij	staat	niet	de	
vergissing/fout	centraal,	maar	de	wijze	waarop	is	gehandeld	en	
de	condities	waaronder	is	gewerkt.	Op	deze	manier	leren	we	
van	en	met	elkaar	en	kunnen	we	herhaling	voorkomen.	

De	orthodontist	en	andere	behandelaren	hebben	een	
specifieke	rol	bij	het	signaleren	van	kindermishandeling	
en	huiselijk	geweld.	Het	herkennen	hiervan	is	lastig	en	kan	
gevolgen	voor	de	patiëntrelatie	hebben.	Toch	is	het	belangrijk	
om	er	adequaat	naar	te	handelen,	omdat	we	vanuit	onze	
zorgplicht	als	hulpverlener	de	betrokkene	willen	helpen.	
Daarom	zijn	onze	teamleden	goed	op	de	hoogte	van	de	
stappen	die	bij	vermoedens	van	kindermishandeling	en	
huiselijk	geweld	kunnen	worden	genomen.	

TopOrtho kwaliteitsverslag
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en	veiligheid	praktisch	en	effectief	in	de	praktijk	
geoptimaliseerd	en	worden	teamleden	actief	betrokken	
bij	alle	praktijkprocessen.	We	verzamelen	en	registreren	
gegevens	om	de	kwaliteit	van	onze	zorg	te	toetsen,	onder	
andere	via	patiënttevredenheidsonderzoeken,	metingen	
van	kwaliteitsindicatoren,	uitkomsten	van	interne	en	
externe	audits,	klachten,	meldingen	van	incidenten	en	
beoordelingsgesprekken.	Op	basis	van	de	resultaten	kijken	we	
waar	er	verbeterpunten	zijn,	zodat	we	blijvend	onze	kwaliteit	
kunnen	versterken	en	onze	patiënten	de	beste	zorg	kunnen	
verlenen.	

Tijdig ontdekken van knelpunten dankzij de Checklist 
Verantwoorde Zorg
5	à	6	keer	per	jaar	bezoekt	het	team	Kwaliteit	de	praktijken,	
waarbij	zij	twee	keer	per	jaar	een	officiële	audit	verrichten.	Dit	
wordt	gedaan	aan	de	hand	van	de	Checklist	Verantwoorde	
Zorg,	die	op	de	vier	kwaliteitsthema’s	is	gebaseerd.	Hierdoor	
kunnen	we	knelpunten	tijdig	signaleren	en	oplossen.	

Logboek Kwaliteit
We	werken	met	het	Logboek	Kwaliteit.	Dit	logboek	vormt	een	
centraal	archief	waarmee	het	team	Kwaliteit	structuur	houdt.	
Hierin	worden	onder	andere	de	wekelijkse	aftekenlijsten,	
een	overzicht	van	de	vaccinatiestatus,	de	waterkwaliteit	en	
een	overzicht	van	de	taakdelegatie	opgeslagen.	Het	Logboek	
Kwaliteit	geeft	een	visiteur	bij	een	bezoek	van	IGZ,	Inspectie	
SZW,	of	Watermaatschappij	een	compleet	overzicht	van	de	
organisatie	van	verantwoorde	zorg	in	de	praktijk.	

Protocollen en richtlijnen op intranet
We	vertalen	de	richtlijnen	van	de	beroepsgroep	naar	
praktische	richtlijnen	en	protocollen	om	de	praktijken	
mee	te	ondersteunen.	De	meest	actuele	versies	van	deze	
richtlijnen	en	protocollen	staan	op	ons	intranet.	Zo	kunnen	

Infectiepreventie
Patiënten	en	teamleden	moeten	erop	kunnen	
vertrouwen	dat	er	veilig	en	hygiënisch	wordt	
gewerkt.	Hier	komt	veel	meer	bij	kijken	dan	men	
denkt,	zoals	de	inrichting	van	de	kasten	en	de	

werkkleding.	Wij	hebben	continue	aandacht	voor	veilig	en	
hygiënisch	werken,	conform	de	laatste	inzichten	en	richtlijnen	
op	het	gebied	van	infectiepreventie.	

In	de	praktijken	hanteren	we	een	duidelijke	scheiding	
tussen	vuil	en	schoon.	Zo	hebben	we	in	de	behandelkamers	
gescheiden	traykasten,	waarvan	één	voor	vuil	en	één	voor	
schoon	materiaal.	Daarbij	maken	we	gebruik	van	routing.	
Hierdoor	komen	schone	en	vuile	instrumenten	niet	met	
elkaar	in	contact.	Op	deze	manier	verkleinen	we	de	kans	
op	kruisbesmetting	en	kunnen	onze	patiënten	er	zeker	
van	zijn	dat	de	instrumenten	die	bij	hen	worden	gebruikt	
schoon	zijn.	Centraal	worden	de	praktijken	geholpen	met	de	
implementatie	hiervan.	

We	trainen	alle	teamleden	door	middel	van	een	online	training	
op	de	richtlijn	Infectiepreventie	in	mondzorgpraktijken.	
Ook	nieuwe	teamleden	worden	direct	getraind.	Ons	team	
Kwaliteit	stelt	op	basis	van	de	richtlijn	heldere	protocollen	
voor	de	praktijken	op,	bijvoorbeeld	over	legionellapreventie,	
afvalverwerking	en	reiniging	en	desinfectie	van	
instrumentarium.	Zo	kunnen	onze	teamleden	veilig	werken	en	
zijn	onze	patiënten	verzekerd	van	veilige	zorg.

Radiologie
Kwaliteit	van	het	thema	radiologie	betekent	
orthodontische	zorg	op	hoog	niveau	en	een	
goed	gecontroleerd	proces	op	de	aspecten	
veiligheid	en	stralingshygiëne	voor	teams	en	

patiënten.	We	volgen	hierin	de	richtlijn	Tandheelkundige	

Radiologie	van	de	KNMT,	de	European	guidelines	on	
radiation	protection	in	dental	radiology,	het	Besluit	
Bestralingsbescherming	en	de	Kernenergiewet.	

In	de	praktijken	wordt	veilig	gewerkt	met	moderne	
röntgenapparatuur,	passend	bij	het	specialisme	orthodontie.	
Röntgenopnamen	worden	alleen	gemaakt	op	grond	
van	een	individuele	indicatie	en	met	instemming	van	de	
patiënt.	Patiënten	worden	van	tevoren	altijd	geïnformeerd	
over	de	reden	van	het	maken	van	de	röntgenfoto’s.	De	
herhalingsfrequentie	van	röntgenopnamen	en	de	keuze	van	
de	meest	geschikte	opnametechniek	worden	bepaald	aan	de	
hand	van	de	diagnostische	vraagstelling.		
Al	onze	assistenten	zijn	opgeleid	tot	het	maken	van	
röntgenopnamen	in	opdracht	van	de	orthodontist.	In	het	
patiëntendossier	wordt	genoteerd	wie	de	röntgenfoto’s	heeft	
gemaakt.	

Volgens	het	Besluit	Stralingsbescherming	dient	alle	
informatie	omtrent	het	veilig	werken	(apparatuur,	straling,	
e.d.)	te	worden	vastgelegd	in	een	dossier	dat	kan	worden	
getoetst	door	een	toezichthouder	met	stralingsbevoegdheid	
3.	Binnen	onze	praktijken	is	dit	geborgd.

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

Kwaliteit	is	meetbaar.	Ieder	thema	uit	ons	kwaliteitssysteem	
wordt	continu	door	ons	tegen	het	licht	gehouden,	
bijgestuurd,	geoptimaliseerd	en	opnieuw	gemeten.	
Met	de	kwaliteitscyclus	worden	de	inventarisatie,	
implementatie,	borging	en	verbetering	van	kwaliteit	

TopOrtho kwaliteitsverslag
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alle	teamleden	eenvoudig	en	snel	informatie	opzoeken.	
Voorbeelden	van	de	onderwerpen	die	in	de	protocollen	
worden	behandeld	zijn	omloop	en	veiligheid,	het	
openen	en	sluiten	van	de	praktijk,	stralingshygiëne	en	de	
handelwijze	bij	een	calamiteit.	

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

Onze	orthodontisten	hebben	het	NVvO	keurmerk.	In	
Nederland	is	orthodontie	in	1953	erkend	als	specialisme.	
In	1962	is	de	Nederlandse	Vereniging	van	Orthodontisten	
(NVvO)	opgericht.	Een	lid	van	deze	vereniging	moet	aan	
bepaalde	voorwaarden	voldoen	en	zich	elke	vijf	jaar	laten	
herregistreren.	Daarvoor	moeten	de	orthodontist	en	de	
praktijk	aan	hoge	kwaliteitseisen	voldoen.	De	praktijken	
worden	conform	de	NVvO	kwaliteitsrichtlijnen	door	een	
onafhankelijk	bureau	geauditeerd	en	gecertificeerd.	Hierbij	
wordt	de	praktijk	getoetst	volgens	het	Certificatieschema	
HKZ	Orthodontiepraktijken.	Elke	2,5	jaar	vindt	er	een	
audit	plaats	door	het	certificeringsbureau,	waarbij	er	
wordt	onderzocht	of	er	volgens	de	protocollen	wordt	
gewerkt.	Voor	de	certificering	werken	we	samen	met	
Roozeboom	Consulting.	

Overleg, intervisie en visitatie
TopOrtho	biedt	veel	ruimte	voor	interne	consultatie	
en	intercollegiaal	overleg.	Onze	behandelaren	
gebruiken	intervisie	voor	het	vergroten	van	hun	
kennis	en	vaardigheden	op	hun	vakgebied.	Intervisie	
wordt	ook	ingezet	voor	persoonlijke	ontwikkeling	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	teamleden	intern	over	
relevante	ontwikkelingen.

We	maken	regelmatig	gebruik	van	visitatie,	ofwel	
intercollegiale	toetsing.	In	het	kader	van	de	NVvO-
registratie	(Nederlandse	Vereniging	van	Orthodontisten)	
is	dit	iedere	vijf	jaar	verplicht.	Hierbij	bezoekt	een	
aantal	collega-orthodontisten	de	praktijk	om	de	
kwaliteit	te	controleren	op	de	nakoming	van	de	wet-	
en	regelgeving,	de	orthodontische	behandelingen,	
de	samenwerking	met	andere	specialismen	en	of	er	
wordt	voldaan	aan	de	nascholingscriteria.	Tijdens	het	
bezoek	wordt	er	met	patiënten	gesproken	en	worden	
patiënttevredenheidsonderzoeken	besproken.	

Alles werd goed met ons besproken!
Patiënt TopOrtho Tilburg
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Er wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden met mijn wensen.

Patiënt TopOrtho Hengelo

4. COMMUNICATIE MET DE PATIËNT
Op	onze	website	www.toportho.nl	kunnen	patiënten	
eenvoudig	en	snel	informatie	vinden	over	onder	andere	onze	
praktijken,	teams,	behandelingen,	tarieven	en	alle	aspecten	
van	orthodontie.	Mededelingen	vanuit	de	praktijk	worden	
duidelijk	zichtbaar	in	de	wachtkamer	getoond.	Er	zijn	diverse	
folders	beschikbaar	over	uiteenlopende	onderwerpen	met	
betrekking	tot	orthodontie	en	mondgezondheid.		

Laagdrempelige klachtenprocedure
Onze	patiënten	verdienen	de	best	mogelijke	ortho-
dontische	zorg.	Daarom	hechten	we	naast	kwaliteit	en	
service	veel	waarde	aan	persoonlijke	betrokkenheid	en	een	
uitgebreide	informatievoorziening.	Toch	kan	het	gebeuren	
dat	een	patiënt	ergens	ontevreden	over	is.	Wij	vragen	dit	
met	ons	te	bespreken	en	er	niet	mee	te	blijven	lopen.	

We	hebben	een	laagdrempelige	klachtenprocedure	en	
zetten	ons	actief	in	om	alle	klachten	in	goed	overleg	en	
naar	tevredenheid	op	te	lossen.	Ons	streven	is	dat	de	
patiënt	de	klacht	eerst	met	de	betreffende	behandelaar	
bespreekt.	Ook	kan	de	patiënt	de	klacht	bij	de	praktijk	
indienen	via	het	klachtenformulier	op	toportho.nl/klacht.
	
Wanneer	het	niet	lukt	om	een	klacht	samen	met	de	
praktijk	op	te	lossen,	kunnen	patiënten	zich	conform	
de	Wet	kwaliteit,	klachten	en	geschillen	zorg	(Wkkgz)	
kosteloos	tot	onze	onafhankelijke	klachtenfunctionaris	
wenden.	De	klachtenfunctionaris	geeft	binnen	vijf	
werkdagen	antwoord	en	kan	op	onpartijdige	wijze	
informatie	geven,	bemiddelen,	een	gesprek	met	de	
betrokken	behandelaar	regelen	en	helpen	om	een	goede	
oplossing	te	vinden.	De	klachtenfunctionaris	zal	alleen	in	
actie	komen	als	de	patiënt	dit	wenst.	

Patiënttevredenheid
De	patiënttevredenheid	is	de	belangrijkste	graadmeter	
voor	onze	kwaliteit.	We	hechten	veel	waarde	aan	signalen	
van	patiënten.	Ook	vragen	we	patiënten	via	de	website	
en	de	nieuwsbrieven	om	hun	mening.	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	
patiënten	om	voor	ieder	consult	veranderingen	in	de	
gezondheid	of	medicijnengebruiken	aan	ons	door	te	geven.	
Deze	informatie	wordt	zorgvuldig	bijgehouden	in	het	
patiëntendossier.	Bij	behandelingen	houden	we	rekening	
met	de	opgegeven	medicatie	en	eventuele	allergieën.	

Vertrouwelijke omgang met patiëntengegevens
Onze	teamleden	hebben	zich	verplicht	om	vertrouwelijk	
met	patiëntengegevens	om	te	gaan.	De	gegevens	mogen	
worden	gebruikt	voor	diagnostiek,	behandeling	en	
nazorg.	Omdat	de	patiënt	instemt	met	een	behandeling	
door	ons	team,	krijgt	bij	horizontale	verwijzing	de	
betreffende	behandelaar	toegang	tot	het	volledige	
dossier.	Daarnaast	kunnen	de	gegevens	worden	gebruikt	
voor	wetenschappelijk	onderzoek,	onderwijs,	statistiek,	
kwaliteitsverbeteringen	en	ondersteuning	van	de	
bedrijfsvoering.	Als	de	gegevens	herleidbaar	zijn	naar	
de	patiënt,	zullen	wij	eerst	toestemming	aan	de	patiënt	
vragen	en	kan	de	patiënt	bezwaar	maken	tegen	het	gebruik	
van	de	gegevens.

TopOrtho kwaliteitsverslag
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5. OOK HANDIG OM TE WETEN
Bereikbaarheid en waarneming
Actuele	informatie	over	de	adressen,	openingstijden	en	
bereikbaarheid	van	de	praktijken	is	altijd	beschikbaar	
via	onze	website:	www.toportho.nl.	Wanneer	patiënten	
telefonisch	contact	opnemen,	staan	we	ze	zo	snel	
mogelijk	te	woord.	Wie	buiten	openingstijden	naar	de	
praktijk	belt,	krijgt	via	het	antwoordapparaat	heldere	
en	bondige	informatie	over	de	bereikbaarheid	en	de	
spoedgevallendienst.	

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

Calamiteiten
In	elke	praktijk	zijn	voldoende	BHV’ers	aanwezig	die	zijn	
opgeleid	om	bij	calamiteiten	de	veiligheid	van	patiënten	
en	teamleden	tijdig	en	op	de	juiste	wijze	te	garanderen.	
Vanzelfsprekend	is	er	EHBO-materiaal	aanwezig,	inclusief	
een	AED	en	een	daarvoor	opgeleid	team.	

Tijdig afzeggen van afspraken
Omdat	er	een	behandelstoel	en	tijd	van	de	behandelaar	
wordt	gereserveerd,	verzoeken	we	patiënten	om	
afspraken	alleen	bij	uiterste	noodzaak	af	te	zeggen.	Indien	
het	een	patiënt	toch	niet	lukt	om	een	afspraak	na	te	
komen,	vragen	wij	dit	zo	snel	mogelijk	telefonisch	aan	
de	praktijk	door	te	geven.	De	tijd	die	voor	de	patiënt	
staat	gereserveerd	kan	dan	worden	gebruikt	om	iemand	
anders	te	helpen.	Wanneer	een	patiënt	de	afspraak	niet	
nakomt	of	minimaal	24	uur	voor	aanvang	afzegt,	zijn	we	

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

Patiëntendossier
Voor	een	goede	orthodontische	behandeling	is	het	
noodzakelijk	dat	wij	de	persoonlijke	gegevens	van	de	
patiënt	vastleggen	in	een	dossier.	Dit	patiëntendossier	
bevat	de	basisgegevens	(zoals	persoonsgegevens	en	
BSN),	de	anamnese	en	de	verwijsbrief	van	de	tandarts.	
Verder	bevat	het	dossier	de	diagnose	naar	aanleiding	
van	het	eerste	consult,	uitgebreid	onderzoek	en	
de	bijbehorende	diagnose,	het	behandelplan	en	
indien	mogelijk	verschillende	opties	met	daarin	het	
beoogde	eindresultaat,	de	duur	van	de	behandeling	
en	de	begroting,	de	informed	consent	formulieren,	
röntgenfoto’s,	digitale	foto’s,	diverse	correspondentie,	
verslaglegging	van	patiëntencontact,	eventuele	klachten	
en	eventuele	afgezegde	en	niet-nagekomen	afspraken.	

Al	onze	praktijken	werken	met	Orthwin,	een	
automatiseringssysteem	voor	de	orthodontiepraktijk.	
Dit	doen	we	op	basis	van	aparte	licenties	per	praktijk.	
Het	systeem	is	opgebouwd	rondom	de	patiëntenkaart.	
Alle	relevante	gegevens	–	zoals	het	behandelplan,	de	
verrichtingen,	afspraken,	verwijsbrieven	en	e-mails	–	
worden	vanuit	de	patiëntenkaart	ingevoerd,	geraadpleegd	
en	gewijzigd.	

Bekwaamheid en opleidingen
Elke	in	de	praktijk	werkende	orthodontist	of	tandarts	voor	
orthodontie	is	ingeschreven	in	het	BIG-register	(Beroepen	
in	de	Individuele	Gezondheidszorg).	Dit	betekent	dat	
hij	of	zij	voldoet	aan	de	wettelijke	opleidingseisen.	We	
stimuleren	onze	teams	om	bij-	en	nascholing	te	volgen.	
Voor	de	scholing	werken	we	samen	met	vaste	partners	als	
DentClass	en	Dentallect.	Zo	kunnen	we	voldoen	

Dik in orde, zeer tevreden!
Patiënt TopOrtho Bergen op Zoom

TopOrtho kwaliteitsverslag
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aan	de	wettelijke	eisen	en	richtlijnen	en	werken	onze	
teams	in	een	veilige	omgeving.	Alle	assistenten	hebben	
de	online	training	‘röntgenologie	voor	assisterende’	
gevolgd.	Verder	worden	alle	nieuwe	teamleden	
getraind	op	de	KNMT-richtlijn	‘Infectiepreventie	in	
mondzorgpraktijken’.	

De beste kwaliteit voor vaste tarieven
Jaarlijks	stelt	de	Nederlandse	Zorgautoriteit	(NZa)	de	
tarieven	in	de	mondzorg	vast.	Deze	tarieven	gelden	voor	
alle	orthodontische	behandelingen	die	in	Nederland	
worden	uitgevoerd	en	worden	dus	ook	door	onze	
praktijken	gehanteerd.	

Wij	declareren	behandelingen	met	behulp	van	codes.	
Elke	prestatie	heeft	een	eigen	categorie	en	code.	

Die	code	bestaat	uit	een	letter,	drie	cijfers	en	weer	
een	letter.	Zo	staat	F121A	voor	het	eerste	consult	
en	F151A	voor	een	intra-orale	röntgenfoto.	Deze	
systematiek	maakt	de	factuur	makkelijk	te	begrijpen	
en	te	controleren.	Een	overzicht	van	alle	tarieven	staat	
op:	www.toportho.nl/tarieven.	De	kosten	van	voor	de	
behandeling	noodzakelijke	tandtechniek	en	de	kosten	
van	materialen	die	specifiek	zijn	toe	te	rekenen	aan	de	
betreffende	prestatie	worden	apart	gedeclareerd.	

Kostenbegroting
Voorafgaand	aan	de	actieve	behandeling	stellen	we	altijd	
een	kostenbegroting	op.	Deze	geeft	de	kosten	weer	
op	basis	van	het	behandelplan	dat	met	de	patiënt	is	
opgesteld.	Zo	weet	de	patiënt	van	tevoren	precies	waar	
hij	aan	toe	is.	
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