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1. Algemeen 
 
1.1  Praktijksituatie 2010 
 

Algemene organisatie 
 
Tandartspraktijk “Welkom” bestaat sinds oktober 2006. Binnen de praktijk werken drie 
tandartsen, de tandartsen worden ondersteund door praktijkassistenten welke 
verantwoordelijk zijn voor de administratie en organisatie. Twee van drie tandartsen werken 
in loondienst. 
 

Het team bestaat uit: 
 
- Tandartsen 
1. De heer Dr. M. Moussian, tandarts en directeur BIG 19059384702 
2. Mw. Dr. I. Shtatfeld-Salter, tandarts  BIG 19101638202 
3. De heer Drs. D. Shakhin, tandarts  BIG 19909221602 
 
- Assistentes 
1. Mw. S. Peters-Martens, preventieassistente 
2. Mw. N. Zenan-Mossaoui, preventieassistente 
3. Mw. M.Wouterson, preventieassistente 
4. Mw. B.C.L.Wissen-Beunk, preventieassistente 
5. Mw. E.M. Apswoude, assistente 
6. Mw.P.J. Heezen, assistente 
7. Mw. J. Damarian, adm.assistente 
8. Mw. N. Moussian, fin. administratie 
 

Het werkgebied 
 
De praktijkruimte is gevestigd aan de Velperweg 138 te Arnhem. In 2009 heeft een 
verbouwing plaats gevonden en is het pand gedeeltelijk gerenoveerd. Bij de verbouwing is 
vooral aandacht besteed aan het verbeteren van de faciliteiten voor de patiënt en het 
voldoen aan de eisen van de huidige en toekomstige tijd. 
De praktijkruimte is zowel per auto als met het openbaarvervoer te bereiken. Er is een gratis 
parkeermogelijkheid aanwezig. De praktijkruimte is toegankelijk voor de mindervalide.  
De praktijkruimte bestaat uit een wachtkamer welke in contact staat met de balie om de 
informatie voor de patiënt overzichtelijk en gemakkelijk te kunnen verstrekken en om de 
vervolg afspraken te kunnen maken. De persoonlijke benadering van de patiënten is bij 
tandartspraktijk "Welkom" een heel belangrijk aspect. 
De behandelruimte bestaat verder uit drie behandelkamers, een röntgen- en opg ruimte, een 
sterilisatieruimte, een kantine en een aparte kamer voor het personeel. 
In december 2010 heeft een onderhoudsbeurt van het gebouw plaats gevonden, de muren 
en de plafonds zijn opnieuw geschilderd en grondige schoonmaakbezigheden zijn uitgevoerd 
(de praktijk was tijdens de kerstvakantie gesloten). 
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Openingstijden en spoedgevallen dienst 
 
Tandartspraktijk "Welkom" is dagelijks geopend voor de behandelingen van 8.00 uur tot 
20.00 uur. In het weekend is de praktijk gesloten, voor spoedgevallen kunnen de patiënten s' 
avonds en in het weekend bij de spoeddoende tandarts in de buurt terecht (volgens de 
overeenkomst).  

Schriftelijke informatie over de praktijk 
 
Deze is uitgebreid in 2010. Behalve al sinds 2006 aanwezige en heel uitgebreide website 
www.moussiandental.nl , de “Dental View” (om de informatie visueel te vernemen) in de 
wachtkamer en de afspraak- en oproepkaarten, zijn  in 2010 praktijkinformatie folders en 
flyers gemaakt (deze zijn ook in de wachtruimte aanwezig).  
Er is algemene informatie beschikbaar over de praktijk, medewerkers, behandelingen, 
klachten- , spoedgevallen- en waarnemingsregeling. 
Ter informatie:  
- Regeling spoedgevallendienst loopt via ATV (Arnhemse Tandartsen Vereniging), tandarts 
Moussian is  lid daarvan. Het dienstrooster wordt 1 keer per jaar door de ATV samengesteld 
en gepubliceerd. Zie site van ATV: www.arnhemsetandartsen.nl 
 - Waarneming tijdens afwezigheid wordt onderling met een andere tandarts in de buurt 
geregeld. In de vakantieperiode (zomer en kerst) geldt een complete waarneming (ATV). 
- Klachtenregeling loopt via NMT (verplichting van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector). 
Patiënten zijn hierover geïnformeerd (er is schriftelijk informatie in de vorm van flyers “Wat te 
doen als u niet tevreden ben” en brochure “Patiënten klachten? Goed geregeld!” in de 
wachtkamer van de praktijk aanwezig), tevens ook over het Tandheelkundig 
Informatiepunt(TIP) waar ze ook terecht kunnen. 
 
Telefonisch is de praktijk te bereiken van op maandag tot donderdag van 9.00 uur tot 13.00 
uur en van 14.00 uur tot 17.00 uur op vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. 
 
1.2  Lange termijn 
 
Tandartspraktijk "Welkom" richt zich op alle facetten van het werkterrein van de tandarts en 
sluit hiermee aan naar de behoefte van de patiënten. De praktijk kent een optimale 
samenwerking met de partners in de zorg, zoals specialisten, huisartsen en 
zorgverzekeraars. Het kwaliteitsbeleid is ingebed in de structuur, werkwijze, en uitstraling 
van de praktijk. In het jaar 2010 is de samenwerking met onderstaande organisaties 
voortgezet en geoptimaliseerd. 
 
Samenwerkende organisaties zijn: 
- Fysiotherapie Schiebergen, Arnhem (kaakgewrichtsklachten) 
- Praktijk voor Parodontologie en Implantologie, Arnhem  
- Orthodontisten: Boezeman, Lijten, Memelink, Merkens, Kuster 
- Narcose Verwijskliniek Beuningen (angst) 
- Rijnstate Ziekenhuis voor Kaakchirurgie en Bijzondere Tandheelkunde (chirurgie, narcose) 
- Groot Klimmendaal voor Bijzondere Tandheelkunde (kinderen) 
- Rijn IJssel College (ROC) Arnhem 
- Huisartsen, trombosedienst 
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In 2010 hebben wij veel administratieve processen aangepast om de werkzaamheden 
aangenamer en simpeler te maken.  
1. De overeenkomsten met de zorgverzekeraars zijn uitgebreid naar zestien. Dat versimpelt 
het verwerkingsproces van de facturatie en sluit de nood van het voorschieten van de patiënt 
uit. 
2. De kwaliteit van de zorgverlening is bewaakt: er is eigen systeem ontwikkeld om alle 
processen in de praktijk bij te houden, te controleren en te verbeteren. De transparantie en 
voldoening aan de voorwaarden van de wetgever speelt hierin een belangrijke rol. 
3. In het jaar 2010 werden in de praktijk drie stagiaires begeleid, de stages zijn goed 
verlopen. 
Tandartspraktijk “Welkom” is een gecertificeerd stagebedrijf. 
 
De doelstellingen op langere termijn zijn: 
- een verdere uitbreiding van de contracten met meerdere zorgverzekeraars;  
- verdere bewaking van kwaliteit van zorgverlening en verdere ontwikkeling van het eigen 
controle systeem; 
- verdere voortzetting van de samenwerking met Rijn IJssel College (ROC) Arnhem voor de 
begeleiding van de leerlingen (stagiaires). 

 
1.3  Korte termijn 

 
Het kwaliteitsbeleid was dit verslagjaar (2010) vooral gericht op de: 
- waarborging van de continuïteit; 
- hanteren van de juiste dossier voering welke aan alle wettelijke eisen voldoet; 
- uitbreiding van het zorgaanbod. 
 
 
2. De kwaliteit van zorg en dienstverlening 
 
De Kwaliteitswet heeft tot doel dat de instelling de eigen kwaliteit bewaakt, beheerst en 
verbeterd. Daarvoor noemt de wet vier kwaliteitseisen. De nadruk komt steeds meer te 
liggen op veiligheid van de zorg en op inzicht geven in de kwaliteit, op het leveren van de 
verantwoorde zorg. De instelling moet een beleid voeren welke gericht is op het in stand 
houden en verbeteren van kwaliteit. 
 
2.1  Uitgevoerde activiteiten 
 
- Het patiëntenbestand is in 2010 weer  gegroeid, wat veranderingen met zich meegebracht 
heeft  in het werkproces en de klantgerichte benadering. Wij blijven hanteren dat patiënten 
binnen drie- vier dagen vanaf de inschrijfdatum voor de eerste afspraak terecht kunnen. De 
spoedgevallen (de opvang bij acute medische problemen) worden op dezelfde dag 
verholpen. De vervolgafspraken, welke voortvloeien uit het behandelplan, worden binnen 
een week gepland. Dankzij de uitbreiding van de werktijden bestaat er geen wachtlijst meer 
voor de patiënt. Voorlichting aan de patiënt vormt een belangrijk onderdeel van de 
behandeling (info in de wachtkamer, website en persoonlijke benadering inclusief begroting); 
 
- Publicaties in de wachtruimte( en op de website) van de praktijk en op de Dental View 
maken patiënten en bezoekers attent op de voorwaarden van de praktijk, het team, de 
behandelingen, de tarieven, algemene informatie en gang van zaken tbv samenwerking met 
de zorgverzekeraars; 
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- De interactie met de patiënt wordt verder ontwikkeld. Behalve de verstuurde SMS naar de 
patiënt over de eerstvolgende afspraak en herinnering om een controle afspraak te maken 
hebben wij de eerste voorbereidingen gemaakt om het controle systeem te uitvoeren voor 
prothese dragende patiënten; 
 
- Het zorgaanbod is uitgebreid met een preventieassistente, wat leidt tot de mogelijkheid van 
betere kwaliteit van dienstverlening.  
- BIG, IGZ- circulaire taakherschikking tandartszorg en WIP-richtlijn zijn geïmplementeerd 
binnen de praktijk; 
 
- In jaar 2010 zijn de nodige personele en protocollaire veranderingen doorgevoerd, systeem 
van controle ontwikkelt (een keer per jaar wordt alles gecontroleerd en gedelegeerd aan alle 
personeelsleden);  
 
- Controle op het geneesmiddelen gebruik en de voorraad hiervan is verder 
gesystematiseerd, 
er geld een principe ‘first in, first out”, alle steriele materialen zijn gecodeerd en voorzien van 
een houdbaarheidsdatum.  
 
2.2  Gebruik kwaliteitssystemen 
 
Het besluit welk in 2009 genomen is om vooralsnog geen aanvraag te doen voor HKZ- 
certificering blijft van kracht. 
 
Wel zijn de uitgangspunten en eisen van deze certificering omarmd. Hierdoor is kwaliteit een 
belangrijk kwestie in de praktijkvoering. Er is meer inzicht in de organisatie. Kwaliteit- en 
veiligheidsrisico’s zijn grotendeels afgedekt. Wij zijn meer dan vroeger in staat snel te 
anticiperen op gewijzigde situaties. 
 
 
3.  Zorgketen en kwaliteit. 
 
Onze praktijk maakt geen onderdeel uit van een zorgketen.  
 
 
4.  Mensen en materiaal 
 
4.1  Betrokkenheid 
 
In de praktijk werken er drie tandartsen, waaronder Dr. Michail Moussian, praktijkeigenaar; 
zes assistentes (waarvan vier preventieassistentes) en twee administratieve medewerkers. 
Structureel werkoverleg ( intern) wordt vier per jaar gehouden waarbij Kwaliteit als vast 
agendapunt staat ingepland. Elke week vindt een klein overleg plaats, waarin lopende zaken 
worden behandeld en patiënten dossiers besproken worden. De omvang van het 
personeelsbestand is dusdanig dat de korte lijnen naar elkaar de betrokkenheid bij de 
patiënten en dus de zorg op een natuurlijke wijze wordt gewaarborgd. 
Er is hard gewerkt in 2010 aan duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheid. 
Een goede communicatie tussen de medewerkers en directie en daardoor vertrouwen in 
elkaars werk en expertise hebben een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de 
zorgverlening.  
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4.2  Deskundigheid en opleidingen 
 
Het bijhouden van de ontwikkelingen binnen het vakgebied is essentieel voor een 
professionele beroepsuitoefening en is één van de kwaliteitseisen die de beroepsgroep aan 
zichzelf en de leden van het tandheelkundig team stelt. 
Daarom worden regelmatig door het team cursussen bezocht en plannen gemaakt (en ook 
natuurlijk gerealiseerd) om het personeel op te leiden en te ontwikkelen.  
Het opleidingsbeleid past binnen het algemene kwaliteitsbeleid van de praktijk. 
 
Cursussen 2010: 
 
Tandarts M. Moussian volgt elk jaar cursussen zowel in Nederland als in het buitenland, 
zowel theoretisch als praktisch. Hij is lid van meerdere beroepsverenigingen  en staat 
ingeschreven in het KRT (Kwaliteitsregister Tandartsen).De opgedane kennis of 
behandelmethodes worden in de praktijk ter beschikking gesteld op een daartoe geëigende 
wijze aan een andere behandelaars en het overige personeel. 
Jaarlijks wordt aan het personeel opleidingen/cursussen aangeboden. 
- Mw. B.C.L.van Wissen-Beunk heeft in november 2010 haar opleiding met succes afgerond 
en het diploma Preventieassistente via Academie Tandartsenpraktijk behaald; 
- in januari 2010 Cursus Reanimatie via Nederlandse Hartstichting( herhaling) door alle 
medewerkers van de praktijk gedaan (alle medewerkers hebben diploma reanimatie, welke 
elke jaar wordt vernieuwd); 
- in april 2010 is Nationaal Symposium Assisterende via Edin door twee preventieassistentes 
bijgewoond; 
- in mei 2010 hebben twee assistentes Symposium Directieve Therapie via Cure & Care 
Deverlopment bezocht; 
- in november 2010 hebben twee assistentes hebben de Cursus BHV( Bedrijf Hulp Verlening 
Nederland) gedaan. 
- alle medewerkers van de instelling hebben een communicatie cursus gevolgd. 
 
Er zijn regelmatige gesprekken in de praktijk met de manager van Henry Schein en met de 
hoofdleveranciers van de Tandheelkundige productie. 
 
Intercollegiaal overleg 
 
Deze wordt elke 3e woensdag van de maand door collegae tandartsen van ATV gehouden. 
Tandarts M.Moussian is daarbij nagenoeg altijd aanwezig. Verder woont hij regelmatig 
lezingen bij van collega’s binnen ATV en NMT en neemt regelmatig deel aan ATV 
vergaderingen. 
 
4.3  Materiële infrastructuur 
 
-Tandartspraktijk “Welkom” hanteert haar eigen ontwikkelde kwaliteitssysteem welke wordt  
gestuurd op continu verbetering van de kwaliteitszorg. Medewerkers worden regelmatig op 
de hoogte gehouden van nieuwe producten, materialen en hulpmiddelen; 
- De aanwezige apparatuur wordt zorgvuldig gebruikt (BIG en WIP-richtlijn) en onderhoud 
vindt plaats door externe deskundige bedrijven en voorzien van de stickers; 
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- De praktijk voldoet aan de plicht om voldoende beschermende maatregelen te hebben 
genomen passend voor de specifieke omstandigheden binnen de praktijk waar ioniserende 
straling wordt toegepast (volgens praktijkrichtlijn Tandheelkundige radiologie (2007) van 
NMT); 
- Met betrekking tot stralingsbescherming en het gebruik van ioniserende straling zijn 
vereiste de opleidingen gevolgd door alle drie tandartsen van de instelling; 
- KEW- dossier is aanwezig. 
 
 
5. Uitkomsten kwaliteitsbeleid 
 
5.1  Prestatie-indicatoren 
 
In het verslagjaar is niet gewerkt met cijfers of kerngetallen welke als indicator gebruikt 
kunnen worden. Het voornemen is om in aanloop naar implementatie van het 
kwaliteitssysteem voor onder andere enkele patiënten een enquête in de toekomst uit te 
voeren. 
Wel kunnen wij concluderen dat het patiëntenbestand behoorlijk gegroeid is en de patiënt  
tevreden is. Er zijn geen klachten van de patiënten in het afgelopen jaar bekend. 
 
5.2  Gegevens 
 
- In het jaar 2010 was de continuïteit gewaarborgd (zie info artikel 1.1 ) en in vergelijking met 
2009 zijn er in 2010 10% meer patiënten die de praktijk voor een periodieke controle hebben 
bezocht; 
 
5.3  Verbeter Acties 
 
Voeren van medische dossiers  
 
Er is met succes aan gewerkt: 
- schriftelijke medische anamnese bij de inschrijving in de praktijk is vereist, systematische 
herhaling van deze wordt ook per bezoek gehanteerd ( zelfs inschrijving via de website is 
mogelijk mits anamnese is ingevuld);  
- aan de eisen van BSN in de Zorg is volledig voldaan;  
- de dossiervoering vindt plaats conform de WGBO: toestemming van de patiënt voor de 
behandeling wordt vastgelegd( in geval van geen bijzonderheden wordt geen vastlegging 
toegepast, in dat geval gaat men uit van stilzwijgende toestemming); 
- privacy van de patiënt is gehanteerd; 
- de gegevens van de patiënten zijn beschermd. 
Er is een interne controle op deze handelingen in de praktijk aanwezig, dit gebeurt wekelijks 
 
Primair proces 
 
- terugdringen van wachttijden; 
- betere informatievoorziening aan patiënten (verbetering van de website, informatie en 
schriftelijke materiaal in de wachtkamer, flyers en brochures); 
- uitbreiding van het team met een preventieassistente; 
 
Middelkader en Management 
 
- verbeteren van de arbeidsomstandigheden. 
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6. Klachten en kwaliteit. 
 
Er zijn geen klachten bekend in 2010. 
 
 
7. Doelstellingen voor het lopende jaar 
 
Visie 
 
Tandartspraktijk “Welkom” streeft ernaar met de nieuwste behandelmethoden, de beste 
producten en diensten te kunnen blijven werken: evidenced based en best praktice. Het 
streven is om de mensen zo snel mogelijk klachtenvrij te krijgen, de klachten te  
verminderen of klachten te voorkomen. 
 
De belangrijkste doelstelling is systematisch werken aan kwaliteit: 
- waarborging van de deskundigheid via opleiding en bij- en nascholing(KWIS) 
- de normering van de beroepsuitoefening door gedragsregels en richtlijnen (de richtlijnen 
NMT- klinische praktijkrichtlijnen en algemene praktijkrichtlijnen); 
- systematische kwaliteitsverbetering (IQUAL en patiëntenenquête); 
- het waarborgen van kwaliteit ( KRT) 
- medewerkers onderzoek; 
- voor zoveel mogelijk een contractuele relatie met de zorgverzekeraars in stand houden; 
- het blijven werken aan de ideale criteria in patiënten perspectief en deze zichtbaar maken 

1. Goede hygiëne;  
2. Een bekwame en bevoegde tandarts;  
3. Beschikbaarheid van en informatie over acute mondzorg;  
4. Het gebruik van gesteriliseerde of gedesinfecteerde instrumenten volgens de   
praktijkrichtlijn Infectiepreventie;  
5. Het verstrekken van goede informatie over behandelingen en 
behandelmogelijkheden, kosten, verdoving, nazorg e.d. en duidelijke communicatie. 
 

 
8. Patiënt, cliënt en kwaliteit 
 
In 2010 waren er twee interne onderzoeken gepland: patiënten- en personeelonderzoeken. 
Helaas hebben wij aan deze planning niet kunnen voldoen. Deze is inmiddels verschoven 
naar 2011. 

 
Dit verslag wordt dan ook aan de patiënten aangeboden. 
 
 
9. Samenvatting en conclusie 
 
Een zorginstelling moet de ruimte hebben om een eigen kwaliteitsbeleid te ontwikkelen 
welke afgestemd is op de behoefte van haar patiënten. De Kwaliteitswet Zorginstellingen 
biedt die ruimte. Centraal in de wet staat dat instellingen verantwoorde zorg moeten leveren 
op basis van bewust kwaliteitsbeleid. Dat kan op vele verschillende manieren en in vele 
verschillende vormen. Het is aan de zorginstellingen om samen met de organisaties van 
patiënten, overheid en verzekeraars de eisen in de wet verder uit te werken , zodat de 
kwaliteit van zorg in de toekomst gewaarborgd is.  
 


