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Geachte lezer,

De laatste maand van 2014 is aangebroken. Tijd om terug te blikken op het 
afgelopen jaar. Een jaar waarin wij uw verwijzingen en nauwe samenwer-
king op prijs hebben gesteld, waarin er samen met de verwezen patiënten  
mooie behandelresultaten zijn bereikt, er weer veel nascholing is gegeven 
en gevolgd door medewerkers van ons team, waarin stagiaires mondzorg-
kunde zich bij ons hebben ingespannen om de Paro-minor te behalen, het 
wetenschappelijk onderzoek naar peri-implantitis gestaag vordert en waarin 
wij recent, na lang wachten, ontsteld en met bezorgdheid hebben kennis-
genomen van de uitslag van het NZa kostenonderzoek. 

Resultaat Verwijzers enquête

Algemeen:
Hoewel de feedback qua aantal wellicht wat tegenviel, kunnen wij toch 
stellen dat het merendeel van de respondenten tevreden tot zeer tevreden 
is met de huidige samenwerking. Gemiddeld verwijzen de meeste respon-
denten zo’n 10 patiënten per jaar naar onze kliniek, waarbij aan de
NVvP erkenning van onze parodontologen veel waarde wordt gehecht.

Communicatie:
Ten aanzien van de communicatie bent u ruim tevreden over onze verslag-
legging, waarbij deze over het algemeen altijd wordt gelezen door u.  
De meegestuurde parodontiumstatus wordt zeer op prijs gesteld. Het 
verzenden van de röntgenfoto’s via de digitale snelweg vereist in principe 
een versleuteling of beveiligde verzending. Helaas kunnen wij daaraan op 
dit moment nog niet altijd voldoen, omdat versleuteling alleen mogelijk is 
indien de ontvangende partij gebruik maakt van dezelfde software. 

Behandeling:
Over de behandeling van ‘uw’ patiënten en het uiteindelijke behandel-
resultaat is twee derde van de respondenten tevreden, een derde is zelfs  



zeer tevreden. De diverse factoren voor het welslagen van de behandeling, 
zoals kostenplaatje, uitleg aan patiënt en het motiveren van de patiënt om 
tot een optimale zelfzorg te komen, worden wisselend genoemd als nega-
tieve of positieve ervaringen.

Voorlichting:
De Paro-info wordt veel gelezen. Wij zijn blij om middels dit medium u op 
de hoogte te kunnen stellen over uiteenlopende onderwerpen in relatie tot 
de parodontologie. Ook de verwijzers avonden worden gemiddeld goed 
ontvangen. Enkele suggesties voor onderwerpen zullen wij zeker meenemen 
in de invulling van deze avonden.

NB: Wij verzoeken u vriendelijk ons per mail op admin@paro-denhaag.nl  
te laten weten, indien u gebruik maakt van Simplex en Visiquick. Wij zullen 
dan -indien gewenst- de x-foto’s versleuteld naar u verzenden.

Wetenschappelijke avond
De eerste van een reeks wetenschappelijke avonden, die wij u als verwijzer 
in 2015 willen aanbieden, zal plaatsvinden op dinsdag 13 januari 2015.  

Het onderwerp voor deze avond zal zijn: 
Preventie en behandeling van parodontitis bij de jeugd.
U kunt zich per mail aanmelden voor deze avond op 
admin@paro-denhaag.nl graag vóór 6 januari 2015.

Bij een te grote belangstelling zal een tweede avond worden georganiseerd.
In volgorde van aanmelding zal uw deelname worden bevestigd.

Het volgende onderwerp, dat wij graag onder uw aandacht willen brengen, is: 
Het voorkomen, opsporen en behandelen van peri-implantitis.    
  
In de volgende Paro-info zullen wij u verder informeren over de weten-
schappelijke avonden die wij in 2015 gaan organiseren.



Namens alle medewerkers van de Parodontologische Kliniek Den Haag 
wensen wij u hele fijne feestdagen en alle goeds toe voor 2015. Wij hopen 
het komende jaar de prettige samenwerking met onze verwijzers te mogen 
voortzetten en uitbreiden.

Tine Vangsted, parodontoloog NVvP, implantoloog NVOI
John Raber, Jacqueline Speelman, Ilara Zerbo, 
parodontologen NVvP
Conroy Faber, Msc parodontoloog i.o.

 Wist u dat:

n     Conroy Faber, Msc parodontoloog i.o., uw patiënten op korte termijn 
kan zien voor onderzoek en behandeling.

n     u op onze website (www.paro-denhaag.nl) kunt zien welke nascholing 
onze medewerkers volgen.

n     wij uw patiënten op onze website informeren over zaken m.b.t. inhoud 
behandeling, verzekering, etc.

 n     wij op dit moment een grootschalige patiënten enquête houden en wij u 
in 2015 over het resultaat zullen berichten.
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