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Geachte Lezer,
Met gepaste trots benaderen wij u in deze editie van de Paro -info met een
samenvatting van de uitslag van onze patiënten tevredenheidsenquête.
Met de uitslag van de enquête zijn er ook een aantal verbeterpunten
aangereikt.
Tevens verheugt het ons om onze huidige en aanstaande verwijzers uit te
nodigen om gebruik te maken van de mogelijkheid om de intercollegiale
samenwerking op het gebied van de parodontologie en de implantologie
te versterken.

Samenvatting patiënten enquête:
Van de 959 verstuurde enquêtes hebben wij 590 reacties terug mogen
ontvangen (60%). Ons gemiddelde rapportcijfer is een 8,5.
Van deze reacties was 45,3% man en 54,7% vrouw. De grootste respons
kwam uit de leeftijdsgroep van 51-70 jaar en de groep patiënten die tussen
3-10 jaar bij ons onder behandeling zijn.
Ons hoogste rapportcijfer hebben
wij behaald met de tevredenheid
over hygiëne in de praktijk 9,4.
Ons laagste rapportcijfer was een
7,7 en betrof de informatie over
kosten van de behandeling. Men
was over het algemeen tevreden
over hoe eventuele vragen m.b.t.
nota werden afgehandeld.
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De bereikbaarheid en de openingstijden scoren respectievelijk een 8,2 en
8,8. Het merendeel van onze patiënten weet wie hun behandelaar is en
is zeer tevreden over het behandelresultaat 8,8 en het tandheelkundig
handelen 9.
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Ook de tevredenheid over uitleg van de behandeling is met een 9,1 een
mooi rapportcijfer.
Tevredenheid over het maken van een
afspraak behaalde een 8,7 en de communicatie werd met een 8,9 beoordeeld.
Zeer blij zijn wij met het resultaat dat
96,6% van de patiënten onze praktijk
zou aanbevelen bij vrienden en bekenden.
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Alhoewel wij zeer mooie rapportcijfers hebben ontvangen van onze patiënten willen wij enkele kanttekeningen die geplaatst werden met u delen:
■

■

■

■

Praktijk is zeer gehorig. Door de openstructuur van het trappenhuis zijn
wij ons daarvan bewust. Wij trachten zoveel mogelijk om inhoudelijke
dossiervraagstukken van patiënten niet aan de balie te beantwoorden.
Kosten parodontale behandeling zijn hoog. Dat klopt en ligt aan de
tijdsintensieve en kwalitatief hoogstaande parodontale diagnostiek en
behandeling, alsmede de transparante verslaglegging voor de verwijzers.
Wij maken overigens gebruik van de tarieven zoals vastgesteld door de
NZa. Al ons personeel is geschoold en gecertificeerd in de parodontologie
en volgt jaarlijks bij- en nascholing om up to date te blijven.
 ervelend om geen vaste mondhygiëniste te hebben in de praktijk.
V
12% van onze patiënten hebben recent i.v.m. personeelswisselingen
helaas zelfs meerdere keren moeten wisselen van mondhygiëniste.
Wij trachten deze veranderingen tot een minimum te beperken.
Wisseling van mondhygiëniste na een langere periode kan overigens
wel een positief effect hebben op het behandelresultaat.
Voor oudere mensen is de zoemer van de deuropener niet te horen.
Wij hebben deze laten vervangen.

■

Bejegening personeel is meestal, maar niet altijd vriendelijk.
Wij hebben een ieder hierop gewezen en zullen dit najaar als team
opnieuw een training “Communicatie” volgen.

Intercollegiale samenwerking versterken
Wij willen u twee mogelijkheden bieden om u nader in contact te brengen
met de diagnostiek en behandeling van parodontale aandoeningen bij
uw patiënten of om u te ondersteunen in de selectie en behandeling bij
patiënten die mogelijk in aanmerking komen voor het plaatsen van één of
meerdere implantaten.
De richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP)
en de Nederlandse vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) vormen
daarbij de grondslag.
Wij bieden huidige en aanstaande verwijzers het volgende aan:
1 DPSI screening begeleiden in uw praktijk:
Een halve werkdag kan één van onze parodontologen en of implantologen bij u in de praktijk aanwezig zijn om tijdens de tandheelkundige
controle uw patiënten te helpen screenen op parodontitis d.m.v het
toepassen van de DPSI en het geven van de daarbij passende korte uitleg
aan uw patiënt. Nader overleg over de gezamenlijke aanpak en voorlichtingsmateriaal hierbij lijkt ons wenselijk.
2 Diagnostiek en behandeling volgen in de Parodontologische Kliniek
Bij een door u zelf gescreende patiënt met parodontitis kunt u de diagnostiek en behandeling volgen in de Parodontologische Kliniek. Dit geldt
ook voor een patiënt verwezen voor implantologische behandeling.
U geeft zelf aan welke fasen van de behandeling u graag volgt. Wel adviseren wij u om aanwezig te zijn bij de diagnostiek tijdens de intake om
zodoende bij het begintraject van de behandeling gezamenlijk te kunnen
overleggen. De planning van de patiënt zal in overleg plaats vinden.

Mocht u belangstelling hebben om op bovenstaande wijze nader inzicht
te krijgen in de behandelstrategie en werkwijze van de Parodontologische
Kliniek Den Haag dan verzoeken wij u contact op te nemen met mevrouw
Noëlle van de Linde. Email vanderlinde@paro-denhaag.nl
Uw aanvraag om deelname in bovenstaand traject van versterking van
de intercollegiale samenwerking zal spoedig,- echter in volgorde van
binnenkomst- in behandeling worden genomen. Bij deelname zal eerst
een afspraak worden gemaakt voor het bezoek in uw praktijk zoals onder
“1” beschreven.
Tevens zal in het najaar 2015 lezingen worden aangeboden met de
volgende onderwerpen:
■ DPSI screening – hoe was dat nu ook weer?
■ Parodontale aandoeningen bij kinderen?
■ Risicobepaling voorafgaande aan het plaatsen van implantaten?

Wist u dat:
n

Conroy Faber na zijn afstuderen bij ons in de praktijk werkzaam zal
blijven als parodontoloog.

n

De hele zomerperiode parodontologen aanwezig zijn in de praktijk om
uw patiënten te zien voor intake/specifiek consult/second opinion.

n

U de parodontologen en implantoloog het best telefonisch kunt bereiken
voor patiënten overleg tussen 07.45 - 08.00 en 12.00 - 12.30 uur.
U kunt ook via onze receptie een ander tijdstip van overleg afspreken
met de betreffende parodontoloog.
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