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Patiëntoordeel verder in de lift 
De laatste jaren heeft u herhaaldelijk in 

deze nieuwsbrief kunnen lezen dat de 

Orfeokliniek hoger scoorde in het pa

tiëntervaringsonderzoek van onafhanke

lijk onderzoeksbureau Bosgra. Recente 

cijfers tonen aan dat die opgaande lijn 

aanhoudt. 

De belangrijkste redenen om voor de 

Orfeokliniek te kiezen zijn de korte 

wachttijd en de deskundigheid van de 

de behandelaars, de telefonische hulp, 

vriendelijkheid, goede sfeer, goede en 

snelle behandeling, het afsprakensys

teem en het goed omgaan met angst. 

Opvallend is de stijging van de Net 

Promotor Score in het laatste halfjaar: 

6 punten hoger dan in het vorige onder

zoek (en liefst 5 punten boven de lande

lijke Benchmark KliniekenMonitor). Een 

dergelijk hoge Net Promotor Score bete-

artsen. Als belangrijkste pluspunten noe- kent dat patiënten de Orfeokliniek graag 

men patiënten de samenwerking tussen aanbevelen bij vrienden en familie. 

Patiëntervaringsonderzoek KliniekenMonitor 

Informatievoorziening 

voorafgaand aan de behandeling 

Bejegening door de behandelaar 
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Nazorg 
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KLINIEK ALLE MONDZORG ONDER ÉÉN DAK 

Activa tor: 
hoe 'cool' wil 
je 'm hebben? 

Activators en uitneembare beu

gels in allerlei kleuren en met of 

zonder glitters en logo's zijn 

razend populair. Vaak vragen kin

deren al op het eerste consult of 

het een Ajax-, Feijenoord- of 

ADO-beugel kan worden. Ook 

buitenlandse voetbalclubs als 

Bayern München en Barcelona 

liggen goed bij onze jeugdige 

clientéle, evenals logo's van 

hockey- en tennisclubs. 

Het is elke keer leuk om te zien 

hoe kinderen op hun nieuwe 

'mode-accessoire' reageren. Hoe 

een noodzakelijk attribuut opeens 

'cool' wordt, iets waarmee ze zich 

kunnen onderscheiden. En niet 

onbelangrijk: hoe ze daardoor ook 

vaak een betere draagdiscipline 

vertonen. Zo snijdt het mes aan 

twee kanten. 

De volgende nieuwsbrief 
verschijnt najaar 2018. 
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KLINIEK 

Wat niet weet, maar wél deert! 

Voor simpele ingrepen als een extractie of apexresectie bestaan in de 

ziekenhuizen inmiddels lange wachttijden. Zolang patiënten niet worden 

gewezen op alternatieven zal deze situatie niet snel verbeteren. Voor verwijzers 

is in dit verhaal een belangrijke rol weggelegd. 

Verder in deze nieuwsbrief antwoord op de vraag waarom wij niet met lnvisalign 

werken. Onze endodontoloog vertelt over een nieuwe behandeling voor 

geïnfecteerde onvolgroeide elementen. Wat doen wij met uw CBCT-aanvraag? 

En we presenteren onze nieuwe patiëntfolders. 

Heeft u vragen of wilt u iets bespreken? We horen graag van u! 

In deze editie: 

> Hoe werkt een CBCT-aanvraag?

> Nieuwe patiëntfolders kaakchirurgie

> Waarom geen lnvisalign?

> Endodontoloog Zoï Psimma:

'Beter vooruitzicht met pulpa

revascularisatie'

> Nieuwe richtlijn verwijdering

verstandskiezen

> Patiëntoordeel verder in de lift

Wachttijden kaakchirurgie in ziekenhuis lopen op 

Voor het trekken van een verstandskies 

of een wortelpuntbehandeling moeten 

patiënten in het ziekenhuis inmiddels 

een halfjaar wachten. Terwijl ze met 

een verwijsbrief net zo goed naar de 

Orfeokliniek kunnen. Bij ons gelden 

dezelfde vergoedingsregels maar zijn 

ze véél sneller aan de beurt. 

De wachttijd voor kaakchirurgie is in 

de Haagse ziekenhuizen opgelopen tot 

5 (Haga) en 6 maanden (HMC-locaties) . 

Een onaangename boodschap voor pa

tiënten, zeker als ze pijn hebben of 

moeilijk kunnen eten. Omdat ze niet 

weten dat ze ergens anders sneller 

terecht kunnen, laten ze een afspraak 

inplannen. Met als gevolg dat de wacht

tijden nóg verder oplopen. 

De juiste zorg op de juiste plaats 

Omdat het in de zorg steeds meer gaat 

om het bevorderen van kwaliteit, doel

matigheid en toegankelijkheid begin-

nen zorgverzekeraars te beseffen dat zij wachttijden effectief worden aange-

hun verzekerden actiever kunnen voor- pakt. Het is een van de speerpunten uit 

lichten over alternatieven. Ziekenhuizen het onlangs gesloten Onderhandelaars-

met MKA-chirurgie richten zich steeds 

meer op zeer gespecialiseerde, com

plexe behandelingen. Door de vraag 

naar reguliere kaakchirurgische behan

delingen meer in de richting van ZBC's 

als de Orfeokliniek te leiden, kunnen de 

Spoednummer voor 

verwijzers: 079 343 85 33 

Telefoonnummers voor patiënten: 

zie www.orfeokliniek.nl 
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Alle kaak-, tand- en mondzorg onder één dak
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