
Voor de derde keer heeft 

de Orfeokliniek het keur-

merk van branchevereni-

ging Zelfstandige Klinieken 

Nederland behaald. Als 

enig Zelfstandig Behandel Centrum in 

Zoetermeer met dit keurmerk hebben wij 

de audit voor 2015 met glans doorstaan. 

Alstublieft, onze eerste nieuwsbrief
De zorg verandert ... ook de mondzorg. Als multidisciplinaire kliniek behandelen 

wij de meest uiteenlopende kaak- en gebitsproblemen. Via deze nieuwsbrief 

willen wij u informeren over ontwikkelingen in de moderne mondzorg en hoe de 

Orfeokliniek daarop inspeelt. 

Maar wij horen ook graag van u. Heeft u vragen? Bel of mail ons: 079 343 85 30, 

info@orfeokliniek.nl of kijk op www.orfeokliniek.nl

In deze editie:

>  Beter slapen met een  
snurkbeugel

>  Patiënten geven  
Orfeokliniek een 8,2

>  Nieuwe tand in één dag

en meer ...
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Met verwijzingen voor alle denkbare 

problemen aan kaak en gebit heeft de 

Orfeokliniek inmiddels een efficiënte  

en succesvolle werkwijze ontwikkeld.  

Directeur Rob Mulié: ‘Wij hebben  

specialisten op het gebied van kaak- 

chirurgie, implantologie, orthodontie, 

endodontologie, parodontologie, maar 

ook mondhygiëne en fysiotherapie.  

Die bundeling van kennis en ervaring 

zorgt voor steeds betere resultaten. 

Daar zijn onze patiënten natuurlijk  

blij mee, ook al omdat het vaak tot  

kortere behandeltrajecten en lagere 

kosten leidt. In een tijd waarin patiënten 

steeds vaker zelf voor de kosten van 

hun behandeling, of een deel daarvan, 

opdraaien is dit ook een belangrijk  

voordeel.’

Korter behandelen, lagere kosten

Keurmerk 2015 met glans behaald

Speciale vermelding daarbij verdient het 

Veiligheidsmanagementsysteem (VMS), 

gericht op het signaleren en verhelpen 

van risico’s en het analyseren van inci-

denten en voorkomen daarvan. Op die 

manier is het keurmerk een waarborg 

voor de kwaliteit van onze behandelin-

gen en de veiligheid van onze patiënten.

Voor spoedgevallen ‘s avonds en 

in het weekend kunnen patiënten 

deze nummers bellen: 

Kaakchirurgie: 071 5269111

Orthodontie: 0900 8212230

Op werkdagen zijn wij van 8.00 tot  

17.00 uur te bereiken op:  

KAAK- EN AANGEZICHTSCHIRURGIE   ■   ORTHODONTIE   ■   IMPLANTOLOGIE   ■   PARODONTOLOGIE

079 3438530
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Wij sparen graag het milieu en willen onnodig 
drukwerk voorkomen. Als de adressering 
niet klopt of u stelt geen prijs op deze 
nieuwsbrief, dan horen wij dat graag. 
Bedankt voor uw medewerking!

Structureel monitoren van het oordeel 

van onze patiënten stelt ons in staat 

waar mogelijk verbeteringen aan te 

brengen. En dat werkt. Zo laat het 

patiënttevredenheidsonderzoek 2014 

een overall rapportcijfer zien van 

Patiënten die een tand of kies missen, 

kunnen bij de Orfeokliniek vaak direct 

worden geholpen. Dankzij een nieuwe 

behandelmethode hoeven zij niet meer 

wekenlang met een gat in de mond te 

lopen voordat hun tand of kies wordt 

vervangen.

Bij de conventionele behandeling wordt 

na het plaatsen van een implantaat een 

aantal maanden gewacht met het 

plaatsen van de kroon. In de tussentijd 

draagt de patiënt een plaatje in de 

mond. Maar met onze one-day-solutions 

Het team van de 
Orfeokliniek heeft 
een druk jaar achter 
de rug. 
In totaal hebben zich 
in 2014 bijna 7.500 
patiënten aan de 
balie gemeld, 
resulterend in (o.a.):

Snurken en slaapapneu is een serieus 

probleem voor 4% van de mannen 

en 2% van de vrouwen. Soms is een 

Beter slapen met een snurkbeugel
snurkbeugel het antwoord. Bij een goed 

passende snurkbeugel ontstaat meer 

ruimte in de keel en kan de patiënt 

beter ademhalen. De Orfeokliniek 

plaatst Somnodent MRA snurkbeugels. 

Deze bestaan uit twee losse gedeelten 

(bibloc MRA) die vastklikken op de 

boven- en ondertanden. Ook mensen 

met een gebitsprothese kunnen 

een snurkbeugel gebruiken. Zijn 

er gebitsaanpassingen nodig, dan 

bespreken wij die vooraf met de patiënt 

en diens tandarts.

Patiënttevredenheidsscore: 8,2
8,2. De onderdelen ‘resultaat van de 

behandeling’ en ‘deskundigheid van de 

arts’ scoren respectievelijk een 8,2 en 

8,4. Mooie cijfers, waarmee we echter 

niet op onze lauweren rusten: ze dagen 

ons uit nog beter te worden! 

kaakchirurgische

behandelingen

behandelingen 

onder narcose

orthondontie

behandelingen

4.188

2.344

198

- waarbij wij samenwerken met Nobel 

Biocare en tandtechnisch laboratorium 

Kleinsmiede en Van Amerongen - 

kunnen wij patiënten binnen één dag 

een oplossing bieden. De nieuwe 

methode heeft vaak zelfs een beter 

eindresultaat, omdat het tandvlees en 

bot op deze manier het beste behouden 

blijven. In een volgende nieuwsbrief 

komen we hier uitgebreid op terug. 
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Nieuwe tand in één dag


