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Psychische bijzonderheid 
melden 

Een veilige zorgomgeving scheppen 
werkt in coronatijd anders dan normaal. 
Zo vragen wij patiënten alleen te ko-
men, dus zonder begeleider. Meestal 
volgen patiënten en begeleiders onze 
instructies op en verlopen behandelin-
gen soepel. Maar niet altijd. Patiënten 
met een psychische bijzonderheid kun-
nen extra gespannen zijn en onverwacht 
gedrag vertonen. Het helpt als wij vante-
voren weten welke bijzonderheid er bij 
een bepaalde patiënt speelt. Denk aan 
extreme kokhalsreflex, angst, verward-
heid, agressieproblemen etc. Als u dit  
bij uw verwijzing aangeeft, weten wij 
waar we rekening mee moeten houden.  
Zo helpt u ons het veilig te houden  
voor iedereen.

stellen we vast dat we er als team de  
schouders onder hebben gezet. En dat 
we klaar zijn voor 2021. Maar ook dat 
we, zoals iedereen, reikhalzend uit- 
kijken naar het moment dat corona- 
vaccins ons leven en werken weer gaan 
normaliseren. Graag bedanken we u 
voor het vertrouwen en de prettige  
samenwerking die we ook het afgelo-
pen jaar hebben ervaren. We wensen u 
allen fijne feestdagen en een gezond 
en voorspoedig 2021.

SARS-CoV-2 heeft volksgezondheid tot een prioriteit gemaakt met vergaande 
gevolgen voor onze manier van leven en werken. Sinds de sluiting in maart en 
april hebben wij onze kliniek ‘coronaproof’ ingericht. We hebben extra veilig-
heidsprotocollen ingevoerd. En we screenen patiënten beter dan ooit. Maar  
virusbestrijding is werk in uitvoering. Voortschrijdend inzicht helpt daarbij.  
Zo verlangen we nu dat patiënten in ons gebouw een mondkapje dragen. 
Ook ú kunt ons helpen; lees in deze nieuwsbrief hoe. Verder stellen we onze 
nieuwe specialisten aan u voor. En we laten zien hoe overleg tussen verwijzer, 
patiënt en specialist een behandeling een onverwachte draai kan geven.

Wat is 2020 een merkwaardig jaar 
geworden! Toch kijken wij er met enige 
trots op terug. 

De lockdown tijdens de eerste corona-
golf deed een enorm beroep op ons aan-
passingsvermogen. Naast het kader van 
het ZKN Keurmerk waarmee de veilig-
heid en kwaliteit van onze behandelin-
gen worden getoetst, kwam er een kader 
bij: de Leidraad Mondzorg Corona.  
Met het einde van het jaar in zicht  

Naar een voorspoedig 2021
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In het 2e kwartaal van 2020 bezocht  
11 procent van de mensen de tandarts in de 
4 weken voorafgaand aan het onderzoek, 
tegen 20 procent in 2019. Het laat de gevol-
gen zien van het begin van de coronacrisis, 
toen de mondzorg bijna tot stilstand kwam.

Coronacijfers 
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Kleurrijke koppen
Sinds kort prijkt op onze ortho-afdeling dit 
kunstwerk: 42 hoofden, 3D geprint, elk uniek 
van kleurstelling. Het werk van kunstenaar 
Dolf Veenvliet maakt allerlei reacties los: 
‘prachtig, al die kleuren’, ‘knap gemaakt’, 
‘beetje gek...schedels...’ Wat ons orthoteam 
vindt? Dat wordt er vrolijk van. En in corona-
tijd een beetje baldadig, getuige het mond-
kapje op één van de hoofden.

Een patiënt kwam bij ons met een 
gecompliceerde kroon-wortelfractuur  
in elementen 21 en 22. De fractuurlijn 
bevond zich deels diep subgingivaal: 
foto 1A, B. Restaureren zou complex, 
zoniet onmogelijk zijn. De verwijzer 
vroeg daarom beide elementen te ver-
wijderen en implantaten te plaatsen. 
Maar het kon ook anders.

In overleg met de tandarts en patiënt 
ging onze tandarts-implantoloog Vivian 
Wu voor een chirurgische extrusie. Ver-
geleken met andere behandelopties 
heeft dit als voordelen: relatief weinig 
morbiditeit, korte behandelduur, voor-
spelbaar functioneel en esthetisch resul-
taat en behoud van de natuurlijke ele-
menten. Het doel van de extrusie was 
om beide elementen in een gunstiger 
positie (coronaalwaarts) te repositione-

Tandarts-implantoloog 
Vivian Wu: ‘Zo kan het ook’

ren, waarbij tevens voldoende ferrule 
zou worden gecreëerd voor de toekom-
stige restauraties. 

Na 6 weken resultaat
We begonnen met een endodontische 
start in beide elementen. Vervolgens 
werden de elementen minimaal trauma-
tisch geëxtraheerd, coronaalwaarts 
gerepositioneerd en gespalkt: foto 2A, B. 
Postoperatief stelden we na zes weken 
klinisch en röntgenologisch een succes-
vol resultaat vast: foto 3A, B. Terug bij de 
tandarts kreeg de patiënt twee kronen 
aangemeten. 
In vergelijking met de aanvankelijke 
oplossing van extracties en implantaten 
was de patiënt sneller, met minder 
ongemak en tegen lagere kosten klaar. 
‘Een onverwachte maar welkome  
uitkomst’, zo liet deze ons weten. 

Foto 1A Foto 1B

Foto 2A Foto 2B

Foto 3A Foto 3B

Dit zijn onze nieuwe specialisten!

Tandarts-endontoloog Calin Bradea  
De appel valt niet ver van de boom, 
want zijn moeder is tandarts. Zelf heeft 
hij daar endodontologie aan toege-
voegd. Na zijn studie in Roemenië is 
Calin in Amsterdam specialistische  
cursussen gaan volgen. En hij deed een 
mentorship bij een verwijspraktijk voor 
endodontologie. Als NVVE-lid blijft Calin 
op de hoogte van nieuwe ontwikkelin-

Orthodontist Henry Ong
Per 1 januari a.s. komt orthodontist 
Henry Ong bij ons werken. Net als Rob 
Mulié is hij opgeleid in Groningen, werkt 
hij graag samen met andere specialisten 
en zet hij kwaliteit op de eerste plaats. 
Ook delen ze hun interesse in gecombi-
neerde orthodontisch-chirurgische 
behandelingen. ‘Op dit vlak is de 
Orfeokliniek uniek, omdat alle specialis-
ten in hetzelfde gebouw zitten en ope-
raties in eigen huis gebeuren. Ziekenhui-

gen en bezoekt hij regelmatig congres-
sen. Hij vindt het belangrijk collega’s te 
bezoeken om casuïstiek door te spreken 
en van elkaar te leren. 
Calin neemt de tijd om patiënten goed 
uit te leggen wat ze kunnen verwachten. 
Kalmte en rust tijdens de behandeling 
vindt hij belangrijk. Dit draagt hij ook uit 
in de artikelen die hij schrijft over zijn 
vakgebied. 

Mondhygiëniste Anouk Huijgen
Anouk volgde de opleiding Mondzorg-
kunde aan de Hogeschool Utrecht. De 
afgelopen vier jaar deed zij bij tandarts-, 
orthodontie- en parodontologiepraktij-
ken in Nederland en op Curaçao  
ervaring op. 
Anouk noemt zichzelf een echte team-
player. Dat sluit helemaal aan bij de 

Orfeo-filosofie: betere resultaten door 
samenwerking. 
Bij ons gaat zij zich verder bekwamen in 
het behandelen van patiënten met uit-
eenlopende problematiek. Omdat bij 
veel van onze behandelingen gezond 
tandvlees en een goede mondhygiëne 
het startpunt vormen, is Anouk een 
belangrijke toevoeging aan ons team.

MKA-chirurg Jop Verweij 
‘Persoonlijke, patiëntgericht zorg leve-
ren en door goede samenwerking met 
collega’s, verwijzer en patiënt het beste 
resultaat bereiken’, zo vat Jop Verweij 
samen hoe hij graag werkt. 
Jop studeerde geneeskunde aan het 
LUMC in Leiden en tandheelkunde aan 
de Radboud Universiteit in Nijmegen.  
De specialisatie Mond-, Kaak- en Aange-
zichtschirurgie deed hij in Leiden waar 

hij in 2017 promoveerde op een proef-
schrift over onderkaaksverplaatsingen 
(BSSO). 
Naast orthognatische chirurgie (osteoto-
mieën) gaat zijn belangstelling uit naar 
(pre-)implantologische chirurgie, ortho-
dontisch-chirurgische behandelingen, 
botpathologie en traumatologie. Verder 
houdt hij zich bezig met onderzoek naar 
innovaties op het gebied van chirurgi-
sche orthodontie en implantologie.

zen hebben door corona kaakoperaties 
moeten uitstellen, maar hier hoeft dat 
niet. Fijn voor ons - verwijzer en specia-
list - maar vooral voor de patiënt!’
Naast zijn praktijkwerk is Henry verbon-
den aan de orthodontie-opleiding van 
het Academisch Centrum Tandheelkun-
de Amsterdam (ACTA). Henry gaat het 
stokje overnemen van Rob Mulié,  
die zich richt op het afbehandelen van  
patiënten, terwijl Henry met nieuwe 
patiënten start.

Bezoek aan tandarts gedurende vooraf- 
gaande 4 weken (voorlopige cijfers)
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ALLE MONDZORG ONDER ÉÉN DAK
De volgende nieuwsbrief 
verschijnt voorjaar 2021.

Van heinde en verre komen patiënten 
naar de Orfeokliniek. Verwijzers weten 
ons te vinden, zou je zeggen. Dat is ook 
zo. Maar niet iedereen weet wat we  
allemaal doen. Tijd om meer over ons te 
vertellen. Zodat we sámen meer kunnen 
betekenen voor patiënten.

Weet u welke specialismen we allemaal 
in huis hebben? Waarin wij ons onder-
scheiden van andere mondzorgklinie-
ken? Hoe wij werken en waarom dat tot 
betere resultaten leidt? Ontdek het hele 
Orfeo-verhaal in onze nieuwe brochure. 

Naast inhoudelijke informatie laat 
het fraai uitgevoerde boekje ook 
zien hoe wij tegen ons werk aan-
kijken: we leggen de lat hoog en 
gaan voor kwaliteit, samen- 
werking en persoonlijke aandacht.
Wilt u ons (nog) beter leren  
kennen? Vraag dan de brochure 
aan door te mailen naar  
info@orfeokliniek.nl of bel naar 
079-3438530. Vindt u het tijd voor 
een persoonlijke ontmoeting?  
Bel voor een afspraak; we leiden  
u graag rond.

Continuïteit in coronatijd

Hoe goed kent ú ons eigenlijk?

Wekenlange sluitingen, onder ‘corona-
regiem’ behandelen.... Dat 2020 een 
afwijkend jaar is, behoeft geen betoog 

Dit coronajaar levert een plaatje op 
waar zorgverzekeraars bij het bepalen 
van de nieuwe zorgbudgetten weinig 
mee kunnen. En ook al kan 2021 net zo 
afwijkend worden, er moeten zorgcon-
tracten worden afgesloten. We zijn 
daarom blij dat we ook voor 2021 weer 

contracten met alle zorgverzekeraars 
hebben. Toch toont de coronatijd iets 
aan waar we wél wat mee kunnen. Iets 
dat de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd (IGJ) recent in haar ‘Sectorrapor-
tage medisch specialistische zorg’ nog 
eens heeft bevestigd: juist zelfstandige 
behandelcentra als de Orfeokliniek zijn 
belangrijk voor de continuïteit van de 
zorg. Immers, patiënten lopen bij ons 
minder risico op lange wachttijden of 
plotseling uitstel van hun behandeling. 

Verwijzen voor kaakchirurgie
Daar komt bij dat veel patiënten het in 
deze tijd niet zien zitten om naar een 
ziekenhuis te gaan. Ook iets om met  
uw patiënt te bespreken. Immers, veel 
mensen weten niet dat hun behande-
ling in een kliniek als de onze hetzelfde 
wordt vergoed als in een ziekenhuis.  
U kunt ze daarop wijzen en zo helpen 
de (mond)zorg, ook in coronatijd, op 
gang te houden. 

Regelmatig krijgen wij röntgenfoto’s waarbij de patiëntgegevens  
en/of de datum van de opname ontbreken. Volgens de richtlijn 
kunnen we ze dan niet accepteren en moeten we nieuwe maken. 
Zonde, vinden wij, en patiënten zijn ook niet blij met extra kosten.  
Wilt u er daarom op letten dat röntgenfoto’s altijd zijn voorzien van 
patiëntgegevens en opnamedatum? Bedankt!

Röntgenfoto’s s.v.p. met naam en datum!

JAAR


