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Dankzij onze kwaliteitszorg kon Orthocenter in 2020 adequaat reageren op de corona-
maatregelen van de overheid. We zorgden voor een veilige behandelomgeving waarmee we 
ook het tweede coronajaar zonder noemenswaardige problemen zijn doorgekomen. Naar de 
toekomst kijkend denken we dat corona nooit helemaal weg zal gaan en dat we ermee moeten 
leren leven.

Voorwoord

Waar we enorm naar uitkijken zijn de 
bijeenkomsten met de tandartsen en 
 orthodontisten van alle Orthocenter- 
praktijken. Voorheen vonden die een 
paar keer per jaar plaats en dit onderling 
collegiaal contact hebben we echt ge-
mist. Gelukkig kunnen we hier in 2022 
weer mee starten. Heel jammer is dat 
we niet bij elkaar konden komen om 
ons 40-jarig jubileum te vieren. Normaal 
gesproken viert een bedrijf zo’n mijlpaal 
met al het personeel, maar in coronatijd 
zat dat er niet in, al is ons jubileum voor 
het personeel niet onopgemerkt voorbij 
gegaan.

De eerste Orthocenter-praktijk opende 
zijn deuren in 1981 in Hoorn. Pas af-
gestudeerde orthodontist Leo Melcherts 
was fervent zeiler en vestigde zijn eerste 
praktijk daarom in het VOC-stadje aan 
het IJsselmeer. Hij merkte al snel dat er 
in Noord-Holland veel vraag was naar 
orthodontie behandelingen en er maar 
weinig orthodontisten waren. Al snel 
volgden praktijken in Alkmaar, Enkhuizen 
en Schagen. Het tekort aan orthodontis-
ten wist de ondernemende Melcherts 
te onder vangen door onder zijn super-
visie tandartsen de behandeling te la-
ten uitvoeren. In dit supervisiemodel 
stelde de orthodontist het behandelplan 
op en bezocht hij periodiek de praktijk 

voor kwaliteitscontrole. De meest voor-
komende gebitsafwijkingen konden op 
deze manier door tand artsen behandeld 
worden, terwijl complexe gevallen door 
de orthodontist uit Hoorn werden be-
handeld. Deze aanpak was succesvol en 
het aantal Orthocenter-praktijken nam 
gestaag toe, eerst in Noord-Holland en 
later daarbuiten. Op dit moment zijn er 
vijftig Orthocenter-praktijken in het hele 
land.  
Melcherts’ aanpak voor het bewaken 
van de kwaliteit vormt nog steeds het 
fundament onder het kwaliteits systeem 
van Orthocenter. Een orthodontist, dan-
wel een tandarts voor orthodontie, krijgt 
gedurende een korte of langere periode 
een “buddy” die de behandelplannen 
beoordeelt en advies geeft. Daarnaast 
wordt steekproefsgewijs het behandel-
plan en het eindresultaat beoordeelt aan 
de hand van het begin model, evenals de 
voortgang van de behan deling. Dankzij 
die permanente aandacht voor kwaliteit 
waren we in 1995 de eerste met een ISO-
certificering.

In 2021 hebben we weer diverse (nieu-
we) opleidingen gegeven om de kwaliteit 
in de praktijken omhoog te brengen. Op-
leidingen zoals trainingen 3D-scannen, 
alginaatmodellen maken en een training 
‘efficiënteagendaplanning’.

Sinds 2021 kent Orthocenter regio-
managers die de praktijkmanagers 
onder steunen bij alles wat niet vak -
inhoudelijk is (denk aan management, 
administratieve processen, personeels-
zaken, agendaplanning en communica-
tie). Een regio manager komt zo vaak in 
een praktijk als nodig is en draagt zo bij 
aan de verdere verbetering van de kwa-
liteit.

Een andere belangrijke ontwikkeling die 
in 2021 is voortgezet, is het 3D-scannen 
van het gebit in plaats van het maken van 
alginaatafdrukken. Dit is niet alleen veel 
prettigervoorpatiënten,zo’n3D-scanis
bovenal nauwkeuriger en preciezer, zo-
dat de gemaakte apparatuur beter in de 
mond past. Bovendien vergemakkelijkt 
het de toepassing van aligners die we 
op basis van de scan maken met een 
3D-printer.

Zo digitaliseren we steeds verder. Mede 
door het scannen is veel informatie 
digitaal beschikbaar. In 2022 zetten 
we daarom de eerste stappen om die 
informatie toegankelijk te maken voor 
onzepatiëntenineendigitaalpatiënten-
dossier. In een beveiligde omgeving 
 kunnen ze dan hun gebit bekijken, af-
spraken maken en wijzigen, en informa-
tie vinden over declaraties.

Interview met orthodontisten 6-8

Drs. D. Zijderlaan 
Algemeen directeur
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medewerkerstevredenheidsonderzoek uit ge-
voerd. Het gemiddeld rapportcijfer is een 7,4. 
Het zelfstandig kunnen werken, de diversiteit 
vandefunctieenhetcontactmetdepatiën-
ten, wordt als meest positief ervaren.  Als min-
der positief worden  de werkdruk, agressieve 
patiënten en administratief werk benoemd.
Door uitval van medewerkers (quarantaine) is 
de werkdruk toegenomen. Wij ontlasten onze 
mede werkers zoveel mogelijk door balie-
werkzaamhedenopafstand(doorbackoffice
en servicecenter) over te laten nemen. De af-
deling ICT is in samenwerking met een exter-
nepartijbezighetpatiëntinformatiesysteem
te upgraden naar een meer eigen tijds  pakket 
vanuit de vraag van de medewerkers, ouders 
enpatiënten.

Mede vanwege corona ervaren onze me-
dewerkers meer agressiviteit in de praktijk. 
Ons opleidings aanbod is daarom onder an-

dere uitgebreid met de training omgang met 
agressie. Orthocenter is zich er van  bewust 
hoe belangrijk het is om medewerkers te 
binden en te verbinden, zeker in de huidi-
ge  arbeidsmarkt. Naast waardering in de 
vorm van een (financiële) zomergroet, een
jubileum geschenk en een mogelijkheid om 
éénweek verlof fiscaal gunstig te laten uit-
keren, is het beoordelingssysteem vereen-
voudigd. 

Orthocenter is in de afgelopen 40 jaar, mede 
dankzij onze medewerkers,  gegroeid naar 
50 praktijken. Hier zijn wij trots op. Wij hopen 
nog heel lang samen te werken aan een stra-
lendelachvooronzepatiënten.
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40 jaar samenwerken aan een stralende lach

Wij zijn trots op onze medewerkers. Na een 
turbulent 2020 volgde een mogelijk nog 
turbu lenter 2021. Het interne coronabeleid 
was opgesteld en geïmplementeerd, maar 
bleef vanwege externe omstandigheden 
continuveranderen.Ditheeftveelflexibiliteit
vanonzemedewerkersgeëist.

Door correct gebruik van beschermmiddelen 
en het hanteren van de juiste maatregelen 
hebbenwijdepatiëntenveiligkunnenbehan-
delen. Uiteraard stond daarbij de veiligheid 
van onzemedewerkers en patiënten op de
eerste plaats. In de praktijken zijn voldoende 
beschermingsmiddelen en zelftesten aan-
wezig. De bedrijfsarts is nauw betrokken bij 

de inzetbaarheid van onze medewerkers. 
Mede hierdoor hebben we uitval tot een mini-
mum weten te beperken, waarbij we de (qua-
rantaine)regels vanuit het RIVM en KNMT 
streng toepassen.

De impact van de pandemie is niet alleen fy-
siek, maar ook mentaal. De afdeling HR staat 
continu met de medewerkers in contact om 
vragen te beantwoorden, zowel vanuit de 
praktijken als het hoofdkantoor. De omstan-
digheden van de medewerker staan centraal. 
Er wordt gezamenlijk gezocht naar een pas-
sende oplossing. 

Halverwege 2021 heeft Orthocenter een 

Het gemiddeld 
rapportcijfer is een 7,4

Zoals eerder in dit maatschappelijk jaarverslag benoemd, bestaat 
Orthocenter 40 jaar. Dit jubileum hadden wij niet kunnen behalen 
zonder onze medewerkers. 
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Je weet wat je 
kan, want je bent 
al orthodontist”

“

De Spaanse Cristina de la 
Cruz-Martinez (38) is sinds 
april 2018 praktijkmanager van 
Orthocenter Almere. Tot die tijd 
had zij haar eigen goedlopende 
orthodontiepraktijk in Madrid. 

Zij werkte vooral van 16 uur tot 21 uur 
’s avonds wat in Spanje gebruikelijk is voor 
orthodontisten. Cristina zag daardoor haar 
twee jonge kinderen nauwelijks. Toen ze de 
kans kreeg om naar Nederland te komen, 
greep ze die met beide handen aan. “Voor 
ons gezin is dit het beste”, stelt ze. In die tijd 
wilde ook haar man van baan veranderen en 
als IT-er was het voor hem geen probleem 
om in Nederland aan de slag te gaan.

Europees curriculum
Nog in Madrid begon Cristina een inten-
sieve cursus Nederlands, want de benodig-
de BIG-registratie als tandarts vereist een 
goede beheersing van de Nederlandse taal. 
“Overdag vijf uur les en daarna werken in de 
praktijk”, vertelt ze over die laatste maanden 
in Madrid. 

Ze sloeg daarmee twee vliegen in een 
klap, want goed Nederlands is ook vereist 
voor de registratie als orthodontist in het 
specialisten register orthodontie (DMO). En 
dat wilde Cristina per se. “Ik ben orthodon-
tist en voor mijn master orthodontie heb ik 
hetzelfde Europese curriculum voltooid als 
Nederlandse orthodontisten. En als je een 
opleiding hebt tot orthodontist die drie jaar 
duurt, dan wil je gewoon dat je ook erkend 
wordt als specialist.”

Tijdrovend
Er was echter een probleem: Spanje kent 
geen aparte registratie van orthodontisten 
wat betekende dat Cristina de toets moest 
doen bij de Registratiecommissie Tandheel-
kundige Specialismen.

Stap 1 was het insturen van uitgebreide 
documentatie, waaronder het curriculum 
van de masteropleiding, in haar geval het 
Europese Erasmus-curriculum. Voorts haar 
master-scriptie,  een  lijst  van  ten  minste  50  
patiëntendiezijhadbehandelden10cases
met uitgebreide beschrijving van het be-
handeltraject. Aan de hand van deze docu-
mentatie zou de commissie beoordelen of 
zij werd uitgenodigd om de eindtoets af te 
leggen. Om alles bij elkaar te brengen was 
een tijdrovende klus en Cristina was blij met 
de ondersteuning die ze van Orthocenter 
kreeg. “Toen ik nog in Spanje was fungeer-
de de mensen van personeelszaken als tus-
senpersoon met de registratiecommissie. 
Ook hielpen ze met het regelen van de verta-
ling van alle documenten. Toen ik eenmaal 
in Nederland was kon ik meer zelf doen.”

Team-effort
En toen, eindelijk, in augustus 2021 was het 
zover. Voor de toets moest Cristina haar 
lijstvanpatiëntennogeensflinkaanvullen
totdieuiteindelijkzo’n120patiëntentelde.
Bovendien werd ze gevraagd om maar liefst 
18 uitgebreide casebeschrijvingen in te le-
veren! Gelukkig konden dat cases zijn van 
haar Nederlandse patiënten en hielp het
team van Orthocenter Almere om die cases 
compleet te maken. “Echt een team-effort”, 
aldus Cristina.

De toets zelf was een soort mondeling 
examen. Ze werd vier uur aan de tand ge-
voeld door een commissie van twee ortho-
dontisten. “Eigenlijk was het heel interes-
sant”, herinnert Cristina zich. “Je weet wat 
je kan, want je bent al orthodontist. In feite 
is het net een collegiaal overleg, want je be-
spreekt met twee vakgenoten een casus.” 
Na afloop kreeg ze meteen de uitslag en
mocht Cristina zich ook in Nederland ortho-
dontist noemen. Van de eerste Nederlandse 
les tot aan de daadwerkelijke inschrijving in 
het specialistenregister heeft in totaal wel 
vier jaar geduurd. “Het kan wel sneller,” zegt 
Cristina met gevoel voor understatement, 
“maar ik ben er ook een jaar tussenuit ge-
weest vanwege zwangerschap en de ge-
boorte van ons derde kind.”

Cristina de la Cruz-Martinez

Registratie in het specialistenregister orthodontie

Toen ze de kans kreeg 
om naar Nederland te 
komen, greep ze die met 
beide handen aan. “Voor 
ons gezin is dit het beste.”

Wie in Nederland 
met een buitenlands 
diploma als orthodontist 
aan de slag wil, moet 
staan ingeschreven in 
het specialistenregister 
orthodontie (DMO) van 
de Registratiecommissie 
Tandheelkundige 
Specialismen (RTS).
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“Het is echt toevallig dat ik bij Orthocenter 
terecht ben gekomen. Ik solliciteerde bij een 
andere praktijk op een vacature voor ortho-
dontist, maar die functie was al vervuld. Die 
praktijk stuurde mijn sollicitatie door naar 
Orthocenter en toen werd ik uitgenodigd voor 
een gesprek.” Wat meehielp was dat enkele 
Griekse studiegenoten al bij Ortho center 
werkten.

Schoon werk
Nikos koos voor de masteropleiding ortho-
dontie, toen hij vrienden die al orthodontist 
waren aan het werk zag. “Dat wil ik doen, 
dacht ik. Het is schoon werk vergeleken met 
een algemene tandarts die boort en kiezen 
trekt. Met orthodontie kun je bijvoorbeeld een 
chirurgische ingreep voorkomen en je hebt 
een langdurig tandheelkundig resultaat, zoals 
slijtage voorkomen. Ik houd ervan om met 
kinderen te werken en het is echt geweldig als 

iemand dankzij jou weer durft te lachen. Dat 
vind ik het belangrijkste.”
Gemiddeld duurt een orthodontie behandeling 
twee jaar en ontstaat er een persoonlijke 
bandmetdepatiënt. “InGriekenlandzeggen
we: je bentmet de patiënt getrouwd”, lacht
Nikos.“Hetisaltijdfijnalsikeenblijepatiënt
dankbaar de deur uit zie gaan.”

Mondeling en schriftelijk examen
Net als zijn Spaanse collega Cristina de la 
Cruz is Nikos ingeschreven in het specialisten-
register orthodontie (DMO) van de Registratie-
commissie Tandheelkundige Specialismen 
(RTS). Maar aangezien Griekenland ook een 
specialistenregister kent, was de weg ernaar 
toe een stuk makkelijker. Nikos: “Met een 
masterdiploma kom je niet meteen in dit 
specialisten register. Om in Griekenland de 
titel te krijgen, moet iemand aan de criteria van 
het Griekse ministerie van Volksgezondheid 

In Griekenland zeggen 
we: “Je bent met de 
patiënt getrouwd”.
Nikos Karpitsaris (31) studeerde tandheelkunde in Thessaloniki en 
specialiseerde zich in orthodontie aan de Marmara University in 
Istanbul. Nog in het laatste jaar van zijn masterstudie kwam hij 
in contact met Orthocenter en in september 2019 startte hij in 
de praktijk in Hoorn. Sinds juli 2020 zwaait Nikos de scepter over 
Orthocenter Amsterdam-Noord.

Nikos Karpitsaris

Verschil maken 
Door het leveren van kwalitatieve zorg aan 
iedereen die een mooi gebit wil.

50 Orthocenter-praktijken 
in het hele land
In 1981 opende de eerste Orthocenter-praktijk zijn 
deuren in het West-Friese Hoorn. Inmiddels bestaat 
Orthocenter 40 jaar met 50 Orthocenter-praktijken. 
Van Groningen tot Zeeland, met het hoofdkantoor in 
Purmerend.

Elke Orthocenter-praktijk werkt zelfstandig onder leiding van een 
orthodontist of een tandarts voor orthodontie. Zij hebben vrijheid in het 
praktijkmanagement en de keuze van orthodontische behandelingen.
Ons hoofdkantoor in Purmerend ondersteunt de praktijken bij alles wat 
niet tot de primaire zorgtaken behoort: personeelszaken, kwaliteitszorg en 
-ondersteuning,klantcontactcenter,financiën,ICT,gebouwbeheeren
-onderhoud, en marketing en communicatie. Dankzij deze ondersteuning 
kunnendeteamsindepraktijkenzichvolledigrichtenopdepatiënt.

Kwaliteitsondersteuning
Dit team is de verbindende schakel tussen de Orthocenter-praktijken en 
het hoofdkantoor. Het team is regelmatig in de praktijken, waardoor over 
enweervanelkaarwordtgeleerdendeletterlijkeenfiguurlijkeafstand
wordt verkleind.

Prettige 
praktijken

 

De nieuwste 
behandel-
methodes 

De beste 
materialen

Vaardig en 
vriendelijk 
personeel 

40 jaar 
ervaring

Het bereiken van deze missie doen we op de volgende manieren:

Vanuit vakkennis en ervaring staan we 
garant voor een goede orthodontie-
behandeling.
Kwalitatief gezien zijn onze behandelingen 
altijd gericht op het behalen van een langdurig 
orthodontisch resultaat.

We blijven continu op de hoogte van 
de laatste ontwikkelingen en nieuwe 
 technieken, en delen die kennis  onderling.
Elke arts kan congressen bezoeken of 
cursussen volgen om op de hoogte te 
blijven van de nieuwste inzichten. Onze 
behandelaren bespreken op verschillende 
manieren de casuïstiek en brainstormen over 
een behandeling. Orthocenter stelt hiervoor 
verschillende middelen ter beschikking. 
Uiteraard wordt hierbij de privacy van de 
patiëntgewaarborgd.

We bieden de perfecte ‘patiëntreis’ door in 
te spelen op de behoeftes van de patiënt.
Elkepatiëntkrijgteenprofessionele,
deskundige en persoonlijke behandeling. 
Vooropstaatdatdepatiënttevredenis.
Vanaf het eerste contact met Orthocenter 
vooreenoriënterendeafspraaktotenmet
het verwijderen van de beugel en de laatste 
controleafspraak. We zijn geduldig en maken 
tijdvooronzepatiënten.

We streven naar hoge 
 medewerkerstevredenheid.
Een medewerker die plezier heeft in zijn of 
haarwerkstraaltdituitnaardepatiënten,
bijvoorbeeld door goede communicatie en een 
plezierige omgang. Zo draagt werkplezier bij 
aandetevredenheidvanonzepatiëntenen
daarmee aan het succes van Orthocenter.

1. 3.

2.

4.

HIERMEE MAKEN WIJ VERSCHIL

Visie: Iedereen een stralende glimlach

Onze missie

“Ik was tandarts voor 
orthodontie en nu heb ik de 
titel orthodontist”, vat Nikos 
het hele proces samen. 
“Maar mijn patiënten zal 
ik niet anders behandelen, 
nu ik de titel orthodontist 
heb. Die titel moet elke dag 
op de zaal waargemaakt 
worden.”

voldoen en het curriculum van zijn universiteit 
presenteren samen met perfect uitgewerkte 
cases, met enkele voorwaarden erin. Nadat 
alles door de registratiecommissie is gecon-
troleerd, mag je de toets doen — mondeling 
en schriftelijk examen — en bij goed gevolg 
krijg je de titel orthodontist. Sta je eenmaal in 
Griekenland in het register als orthodontist, 
dan gaat het in Nederland automatisch zolang 
je de juiste documentatie inlevert.”

Ondersteuning Orthocenter
Terwijl Nikos al was aangenomen bij Ortho-
center, was hij nog in Istanbul om zijn master-
studie af te ronden. “Orthocenter stimuleerde 
mij om de registratie te regelen en gaf veel 
ondersteuning. In 2018, toen ik nog in Istanbul 
studeerde, zorgden ze er bijvoorbeeld voor dat 
ik bij een taalinstituut Nederlandse les kon 

volgen via Skype.” De grootste hobbel was nog 
wel dat zijn aanvraag voor de Griekse registra-
tie nog liep toen Nikos al in Nederland aan de 
slag was. ‘’Ik moest alles op afstand regelen 
en een paar keer naar Griekenland reizen om 
de toets te doen en documenten in te leveren 
bij de Griekse registratiecommissie. Door de 
corona was reizen soms lastig en duurde het 
hele proces wat langer dan gedacht.”
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Rita Raposo

Rita werkt sinds 2020 bij Orthocenter en is gestart 
als tandarts voor orthodontie in de praktijk 
Almere. Al vrij snel werd Rita de praktijkmanager 
en behandeld arts van Orthocenter Heemskerk 
en Nieuw-Vennep. Rita heeft gekozen voor dit vak 
omdat ze met dit werk een positieve invloed kan 
hebbenophet leven vanmensen. ‘’Ik vindhet fijn
om mensen te helpen, zelfvertrouwen te geven en 
hun glimlach te verbeteren.’’

Orthocenter en de praktijk 
In beide praktijken staat goede samenwerking met 
haar team centraal. Iedereen is even geïnteresseerd 
en behulpzaam. ‘’Mijn team is zelfs bereid om 
te helpen in de andere praktijk als er een krappe 
bezetting is. De werksfeer is dus erg goed. Het zorgt 
ervoordatwepatiënten zogoedmogelijk kunnen
behandelen.’’ De werkomgeving draagt hier ook aan 
bij. Beide praktijken zijn ruim en modern opgezet en 
goed georganiseerd. Rita: ‘’Fijn, want zo kunnen wij 
onsvolledigfocussenopdepatiënt!’’

Verder vindtRitahetfijndat zeeengoedebalans
tussen haar werk en privéleven kan creëren bij
Orthocenter. ‘’Bij Orthocenter kan ik mijn werk 
en privéleven goed combineren. Ook word je 

Passie voor orthodontie

Orthocenter is met 50 praktijken bijna overal 
in Nederland te vinden. Elke praktijk heeft 
een orthodontist of tandarts voor orthodontie. 
Allemaal met een eigen verhaal en met een 
gezamenlijke passie voor het vak!  

gewaardeerd voor je werk en is het altijd mogelijk om 
je te blijven ontwikkelen door middel van cursussen 
of trainingen.’’

Een goede relatie met de patiënt 
Naast een goede band met haar team vindt Rita een 
goederelatiemethaarpatiëntenookergbelangrijk.
Ze behandelt iedereen met evenveel aandacht en 
toont graag interesse. Bij nieuwe patiënten vraagt
ze altijd wat de hoofdreden is voor een beugel. Zo 
kan ze hier extra rekening mee houden tijdens de 
behandeling. ‘’Ik vind het uitdagend om ingewikkelde 
behandelingen op te lossen. Als mensen met een 
goed gevoel de praktijk verlaten, weet ik dat wij ons 
werk goed hebben gedaan.’’

Veel ambitie 
Rita heeft veel ambitie. Naast haar werk in de 
praktijken is zij bezig met haar PhD-studie en is 
zij redacteur bij het tijdschrift ‘OrtoClínica’, een 
Portugees orthodontietijdschrift dat één keer per 
jaaruitkomt.‘’Hetklinktdruk,maarikvindhetfijnom
bezig te zijn en onderzoek te doen in de orthodontie. 
De combinatie is soms pittig, maar ik weet nu al 
dat ik na het behalen van mijn diploma ook door wil 
gaan voor mijn DMO-registratie.’’ 

Ook voor Elena was de keuze voor dit 
vakgebied snel gemaakt toen zij een 
opleiding ging kiezen. Ze houdt van de 
gezondheidszorg en andere mensen helpen. 
Orthodontie is voor haar een mooie combi-
natie van de wetenschap en kunst. Elena: 
‘’Je hebt dagelijks te maken met lastige 
casussen en zorgt daarnaast met de beugel-
behandelingen voor een mooie lach.’’

Orthocenter Schagen 
Elena zit erg op haar plek bij Orthocenter 
Schagen. ‘’Ik ben in 2020 begonnen als behan-
delend arts bij Orthocenter. Dit was precies 
vanaf het begin van de corona pandemie. 
Hierdoor was het gelijk even schakelen, want 
er veranderde toen veel in de wereld en zo’n 
pandemie vraagt om een andere werkwijze. 
Gelukkig had ik samen met mijn team snel 
alles onder controle. We werkten voor de 
pandemie ook al erg hygiënisch en met
extra hulp van het hoofdkantoor hebben we 
iedereen gewoon door kunnen behandelen’’. 

Het team 
‘’Ik ben blij met mijn team bij Orthocenter 
Schagen’’, laat Elena weten. De sfeer in de 
praktijk is gezellig te noemen. Het werk gaat 

daardoor makkelijker, maar het valt Elena 
ook op dat patiënten zich hierdoor veel
meer op hun gemak voelen in de praktijk. 
Het team bij Orthocenter Schagen wil zich 
graag blijven ontwikkelen. Elena stimu-
leert haar team daarom ook geregeld om 
trainingen te volgen via de Orthocenter- 
academie. Zo blijft het team up-to-date en 
worden behandelingen nog beter uitge-
voerd. De ouders van Elena zijn beiden 
docent van beroep. Ze houdt hierdoor zelf 
ook van uitleggen. Elena: ‘’Ik communi-
ceer graag met het team, maar daarnaast 
vind ik het ook belangrijk om veel te com -
municerenmetmijnpatiënten.Als ik inde
praktijk ben, probeer ik alle patiënten zelf
te zien en tijdens het behandelgesprek leg 
ik het behandeltraject zo duidelijk mogelijk 
uit.’’ Op vrijdagochtend neemt Elena de 
behandelplannen door. Een vast moment in 
de week, zodat ze altijd op de hoogte is van 
de status van een behandeling. 

Waar word je blij van tijdens je werk?
‘’Ik vind het heerlijk om bezig te zijn met 
moeilijke casussen. Als een behandeling 
echt een uitdaging is en vervolgens een 
mooi resultaat oplevert, ben ik tevreden! 

Als kind vond Vera het al heel interessant om 
naar de orthodontist te gaan en kwam ze 
daar dan ook graag. Toen ze na de middel-
bare school een vervolgopleiding moest 
kiezen, koos ze daarom voor de studie tand-
heelkunde. Na het behalen van haar diploma, 
iszijinRoemeniëaandeslaggegaanbijeen
kindertandarts. Ze kijkt hier met veel plezier 
op terug. Haar interesse voor orthodontie 
werd aangewakkerd omdat ze uiteindelijk 
ook kleine orthodontiebehandelingen mocht 
uitvoeren. “Toen was de keuze om hier een 
master in te volgen snel gemaakt”, aldus 
Vera. 

In de praktijk
Sinds 2018 werkt Vera als praktijkmanager 
bij Orthocenter Den Haag Loosduinen. Vera: 
‘‘Ik ben erg blij met mijn praktijk. Er hangt 
een goede sfeer en we werken allemaal 
even hard om de praktijk te runnen en onze 
patiënten zo goedmogelijk te helpen.’’ Het
team houdt elkaar goed op de hoogte van al 
het werk in de praktijk, laat Vera weten. Zelf 
focust zij zich vooral op de behandelplannen 
vandepatiënten.Elkepatiënt isuniek, dus
moet ook een eigen persoonlijke behan deling 
krijgen. Als praktijkmanager van Orthocenter 
DenHaagLoosduinenwil ze alle patiënten
persoonlijk zien en de ontwikkelingen beoor-
delen. Vera: ‘‘Mijn team stemt de rest hier 
goed op af. Communicatie binnen ons team 
is daarom superbelangrijk!’’

De patiënt
Vera wil vooral goed luisteren naar haar 
patiënten. Ze stelt veel vragen tijdens een
behandeling of controle. Vera: ‘’Zo weet ik 
bijvoorbeeld of elastiekjes wel echt worden 
gedragen. Ik merk dat wanneer ik goed naar 
mijn patiënten luister de behandeling op
langere termijn ook beter wordt uitgevoerd 
endepatiëntsnellerresultaatmerkt.’’

Leuke kerstkaartjes
Alseenpatiënttevredenismetdebehande-
ling dan is Vera ook blij met haar werk. ‘’Zo 
kreeg ik tijdens de feestdagen allemaal leuke 
kerstkaartjes van patiënten. Als ik zoiets
mag krijgen word ik erg gelukkig van mijn 
werk!Ookkomenafen toe patiënten langs
met iets lekkers om het team te bedanken. 
Al deze lieve gebaren betekenen voor mij 
dat ik mijn werk goed doe. Hierdoor weet ik 
waarom ik dit vak uitoefen!’’

Rita Raposo is tandarts voor orthodontie 
en praktijkmanager van Orthocenter 
Heemskerk en Orthocenter Nieuw-Vennep. 

Vera Calin Elena Rodriguez

Vera is tandarts voor orthodontie en 
praktijkmanager bij Orthocenter 
Den Haag Loosduinen. Sinds 2018 is 
Vera werkzaam bij Orthocenter. 

“Zo kreeg ik tijdens de 
feestdagen allemaal 
leuke kerstkaartjes van 
patiënten.”

“Ik vind het fijn om mensen 
te helpen, zelfvertrouwen 
te geven en hun glimlach 
te verbeteren.’’

“Ik vind het heerlijk 
om bezig te zijn met 
moeilijke casussen”

Elena Rodriguez is tandarts voor 
orthodontie en praktijkmanager van 
Orthocenter Schagen. Sinds 2020 is 
Elena werkzaam bij Orthocenter. 
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Gemiddelde score

Om het resultaat na een orthodontische behandeling objectief te 
beoordelen hanteert Orthocenter jaarlijks de PAR-index (Peer Assessment 
Rating). Hiermee wordt aan de hand van gebitsmodellen van de begin- en 
eindsituatie het verbeteringspercentage berekend. De internationale norm 
voor een kwalitatief goede behandeling is een verbeteringspercentage van 
70%. Orthocenter streeft naar een verbeteringsscore van tenminste 75%.
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Speerpunten 2022

Bij Orthocenter verbeteren we continu. 
We spelen actief in op de behoeftes 
van onze patiënten en medewerkers, 
nieuwe regelgeving door de overheid 
en digitalisering van de samenleving. 
Speerpunten in 2022 zijn onder andere 
interne opleidingen en het vernieuwen van 
onze praktijkmanagementsoftware. 

Interne opleidingen
Binnen Orthocenter staat persoonlijke ontwikkeling en het 
up-to-date houden van de kennis en kunde van de mede-
werkers hoog op onze prioriteitenlijst. Ook in 2022 ligt de 
focus op het opleiden van onze medewerkers. Dit gebeurt 
deels door e-learning, maar ook door middel van praktijk-
begeleiding voor onze stoelassistentes en baliemedewer-
kers. Sinds dit jaar werken wij met een interne opleider die 
onze baliemedewerkers nauwkeurig en persoonlijk kan 
opleiden en ondersteunen. Daarnaast hebben medewerkers 
zelf ook de mogelijkheid om een opleiding of cursus naar 
keuze te volgen om hun kennis te verbreden. Onze partner in 
het verzorgen van opleidingen voor behandelaren, assisten-
tes en receptionistes is Academie Tandartsenpraktijk.

Vernieuwen praktijkmanagementsoftware
Het vernieuwen en verbeteren van onze diensten zorgt ervoor 
dat de Orthocenter-praktijken door blijven groeien en wij de 
bestebehandelingkunnengaranderenaanonzepatiënten.
In 2021 hebben wij onderzoek gedaan naar het optimalise-
ren van onze praktijkmanagementsoftware. In 2022 gaan 
wij ons praktijkmanagementsoftwaresysteem  optimaliseren 
en klaarmaken voor de toekomst. Het systeem wordt nog 
gebruiksvriendelijker voor onze medewerkers en ook de inte-
gratiemetMijn Orthocenter, ons systeemwaar patiënten
hun gegevens kunnen inzien, zal hiermee verbeterd worden. 
Indepraktijkenkunnenwehierdoornogefficiënterwerken,
watzichzaluitenineenhogerepatiënttevredenheid.

Beugels voor volwassenen 
Steeds meer volwassenen nemen een beugel en hebben daarbij 
de voorkeur voor aligners, de bijna onzichtbare beugel. Een 
trend die zich ook in 2022 verder voortzet. Orthocenter biedt 
voor deze doelgroep naast Invisalign ook alternatieven aan. 
Hiermeehoudenwerekeningmetdefinanciëlemogelijkheden
vanalonzepatiënten.In2022gaatOrthocentermeeraandacht
besteden aan de marketing van deze transparante beugels. 

Digitalisering
Ook in 2022 blijft digitalisering een belangrijk onderwerp. 
Zo gaan we het gebruik van digitale middelen zoals de 
3D-mondscanner bij nog meer praktijken introduceren en zetten 
we de eerste stappen om deze informatie verder toegankelijk 
temakenvooronzepatiëntenineendigitaalpatiëntendossier.
In deze beveiligde omgeving – Mijn Orthocenter –, kunnen ze 
straks onder andere naast afspraken maken en verzetten, ook 
hun gebit bekijken en behandelinformatie opvragen.   
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