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In	dit	rapport	worden	de	resultaten	beschreven	van	de	patiëntenenquête	die	is	afgenomen	door	Roozeboom	consulting.

Het	meten	van	de	tevredenheid	van	de	patiënten	zodat	uw	praktijk,	indien	nodig,	verbeteringen	kan	doorvoeren	op	het	
gebied	van	kwaliteitsmanagement.

De	doelgroep	is	de	patiëntenpopulatie	in	uw	mondzorgpraktijk.

Uw	praktijk	heeft	een	keuze	gemaakt	uit	één	van	de	volgende	onderzoeksmethodes.

1.	Verstrekken	van	kaartjes	aan	patiënten.	
Roozeboom	consulting	heeft	kaartjes	verstrekt	aan	uw	praktijk	met	een	unieke	inlogcode.	Uw	patiënten	zijn	uitgenodigd	om	
deel	te	nemen	aan	het	onderzoek	door	persoonlijk	een	kaartje	te	overhandigen.	Patiënten	hebben	de	vragenlijst	via	de	site	
www.ktozorg.nl	beantwoord.	
2.	Verzenden	van	een	e-mail	aan	patiënten.	
Roozeboom	consulting	heeft	voor	dit	onderzoek	een	emailbestand	ontvangen	van	uw	praktijk	van	patiënten	die	recent	een	
afspraak	hebben	gehad.	Deze	patiënten	hebben	via	de	mail	een	uitnodiging	ontvangen	om	mee	te	doen	aan	het	onderzoek.	In	
de	mail	staat	een	link	waarmee	de	enquête	opgestart	wordt	en	een	link	voor	patiënten	die	zich	voor	dit	onderzoek	willen	
uitschrijven.	
3.	Ipad	in	de	wachtkamer.	
Van	Roozeboom	consulting	heeft	u	een	link	naar	het	onderzoek	ontvangen.	U	heeft	de	link	geplaatst	op	een	ipad	volgens	de	
gebruiksaanwijzing.	De	ipad	is	verstrekt	aan	wachtende	patiënten	met	het	verzoek	de	vragenlijst	in	te	vullen.	

De	enquête	is	anoniem.	De	unieke	inlogcode	is	niet	gekoppeld	aan	persoonlijke	gegevens	van	de	patiënt.	Roozeboom	
consulting	heeft	na	de	sluitingsdatum	en	het	behalen	van	de	minimale	respons	de	antwoorden	verwerkt	in	dit	eindrapport.

In	dit	rapport	wordt	per	vraag	gescoord	op	een	10	puntsschaal,	waarbij	tevens	inzichtelijk	wordt	gemaakt	‘hoe’	het	cijfer	is	
opgebouwd.	Tevens	worden	per	onderwerp	de	op-	en	aanmerkingen	van	patiënten	gerapporteerd.	Wij	adviseren	u	de	
resultaten	van	het	onderzoek	te	bespreken	met	uw	medewerkers.	Op	basis	hiervan	kunnen	verbeteracties	ondernomen	
worden.	Het	betreffende	plan	van	aanpak	en	de	conclusies	kunnen	worden	opgenomen	in	het	kwaliteitsjaarverslag.	Het	
verbeterplan	kan	samen	met	de	"managementsamenvatting"	(de	gemiddelde	behaalde	cijfers	per	onderwerp)	
gecommuniceerd	worden	met	uw	patiënten.
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Managementsamenvatting

Gegevens	rapport

Patiëntenenquête:	 Ortho	Post

Uitgevoerd	door: Roozeboom	consulting	b.v.

Periode:	 maart	2017

Respons	(aantal	personen): 97

Score	vs.	Spiegelinformatie

Hoe	tevreden	bent	u	over: Uw	score AVG	2016

Toegankelijkheid	van	de	praktijk 8,2 7,9

De	bereikbaarheid	(telefonisch/internet)	van	de	praktijk	tijdens	de	dagelijkse	openingstijden 8,6 8,1
De	bereikbaarheid	van	een	dienstdoende	orthodontist	buiten	de	dagelijkse	openingstijden 7,9 7,8

Afspraken	maken 8,4 8,0

De	bejegening	door	onze	medewerk(st)er	aan	de	balie 8,8 8,4
De	mogelijkheid	om	te	kiezen	voor	een	bepaalde	afspraakdatum	en	tijdstip 8,0 7,8
De	termijn	waarop	u	terecht	kunt	voor	pijnklachten 8,5 8,0

De	praktijk 8,5 8,2

De	wachttijd	bij	een	bezoek	voor	een	controle	of	behandeling 8,1 8,5
De	voorzieningen	in	de	wachtkamer 8,6 8,6
De	hygiëne/netheid	in	de	praktijk 9,0 8,5
De	privacy	in	de	praktijk 8,0 7,3
De	samenwerking	tussen	de	orthodontist	en	de	medewerker(s) 8,7 8,2

De	behandeling 8,4 7,9

De	duidelijkheid	van	het	behandelplan 8,1 7,6
De	uitleg	van	de	orthodontist	tijdens	de	behandeling 8,2 7,9
De	uitleg	van	de	assistent	tijdens	de	behandeling 8,5 8,0
De	persoonlijke	aandacht	tijdens	de	behandeling 8,5 8,1
Het	resultaat	van	de	behandeling 8,6 8,1



Ortho Post

Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid (telefonisch/ internet) van de praktijk tijdens de dagelijkse

openingstijden?

Waarde Percentage  Aantal

1 0.0% 0

2 0.0% 0

3 1.0% 1

4 0.0% 0

5 0.0% 0

6 2.1% 2

7 10.3% 10

8 32.0% 31

9 29.9% 29

10 21.7% 21

n.v.t. 3.1% 3

 Totaal 97

Statistieken

Totaal Respons 97

Gemiddelde 8.6

Laagste waarde 3.0

Hoogste waarde 10.0

Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid van een dienstdoende orthodontist buiten de dagelijkse

openingstijden?

Waarde Percentage  Aantal

1 0.0% 0

2 0.0% 0

3 1.0% 1

4 1.0% 1

5 1.0% 1

6 3.1% 3

7 8.3% 8

8 23.7% 23

9 7.2% 7

10 7.2% 7

n.v.t. 47.4% 46

 Totaal 97

Statistieken

Totaal Respons 97

Gemiddelde 7.9

Laagste waarde 3.0

Hoogste waarde 10.0



Aantal Respons

1 Alleen jammer dat je op vrijdagmiddag niet terecht kunt en in vakantieperiode

1 Altijd keurig geholpen tijdens openingstijden. Maar ook tijdens avond/weekenden vlot teruggebeld

1 Geen ervaring met de bereikbaarheid buiten de normale openingstijden

1 Gelukkig nog nooit dienstdoende nodig gehad

1 Nog geen ervaring met orthodontist buiten openeningstijden gehad.

1 Nog niet van toepassing gehad

1 Nog nooit buiten de openingstijden tijden de orthodontist nodig gehad.

1 Nog nooit nodig gehad dus ik kan hierover geen mening vormen tot nu.

1 Nvt

1 Prima

1 Prima bereikbaar

1 Prima, nooit nodig gehad buiten openingstijden.

1 Soms lange wachttijden aan de telefoon

1 Telefonisch kan het zijn dat je 20 minuten in de wacht staat. Dat is niet fijn.

1 Top

1 Uitstekend

1 Voldoende bereikbaar en buiten de normale openingstijden word je ook indien nodig geholpen

1 We hebben nooit buiten de kantooruren gebeld

1 praktijk is goed bereikbaar

1 prima

1 s nachts is ook handig

1 tot op heden nog geen contact nodig geweest buiten de dagelijkse openingstijden

1 zeer goede bereikbaarheid en absoluut bereid om ook in de weekenden hulp te bieden

1 Heel eerlijk, ik heb hier nog geen gebruik van hoeven te maken dus kan ik het eigenlijk niet beoordelen.

1 goede oplossing parkeren in parkeergarage en vervolgens het eerste uur gratis te krijgen via jullie

1 Persoonlijk zou ik het prettig vinden als de praktijk vanaf 8 uur bereikbaar zou zijn. Reden, ivm aanvang school. Onlangs zelf

meegemaakt, op vrijdag onderbeugel geplaatst, op vrijdagavond een slotje losgelaten, verder geen hinder van gehad gelukkig,

dus wachten tot maandag. Vervolgens onze dochter naar school gebracht, toen pas kunnen bellen en wederom met school

contact opnemen om door te geven wanneer de afspraak is. Voor mijn gevoel prettiger als je om 8 uur kunt bellen, dan kun je

ook kortere lijnen maken met de te nemen vervolg stappen mbt doorgeven aan school. Vwb buiten de dagelijkse

openingstijden heb ik zelf nog niet meegemaakt, kan ik dus ook geen oordeel over geven.

Graag uw opmerkingen en wensen over de bereikbaarheid van de praktijk:



1 Ik bel niet zo vaak maar als ik bel moet ik wel gemiddeld 4 minute in de wacht staan. Soms meer. Ik krijg Sanne nauwelijks

direct aan de lijn

Aantal Respons

Hoe tevreden bent u over de bejegening door onze medewerk(st)er aan de balie?

Waarde Percentage  Aantal

1 0.0% 0

2 0.0% 0

3 1.0% 1

4 0.0% 0

5 0.0% 0

6 1.0% 1

7 4.1% 4

8 32.0% 31

9 33.0% 32

10 28.9% 28

n.v.t. 0.0% 0

 Totaal 97

Statistieken

Totaal Respons 97

Gemiddelde 8.8

Laagste waarde 3.0

Hoogste waarde 10.0

Hoe tevreden bent u over de mogelijkheid om te kiezen voor een bepaalde afspraakdatum en tijdstip?

Waarde Percentage  Aantal

1 0.0% 0

2 1.0% 1

3 1.0% 1

4 1.0% 1

5 4.1% 4

6 9.3% 9

7 11.3% 11

8 29.9% 29

9 24.7% 24

10 17.5% 17

n.v.t. 0.0% 0

 Totaal 97

Statistieken

Totaal Respons 97

Gemiddelde 8.0

Laagste waarde 2.0

Hoogste waarde 10.0



Aantal Respons

1 Alles is wordt op wens van de cliënt afgesproken .

1 Er wordt goed rekenig gehouden met speciale wensen en afspraken.

1 Geen ervaring over een afspraak mbt pijnklachten

1 Ik heb nog geen pijnklachten gehad dus dit kan ik ook niet beoordelen

1 Je wordt altijd spoedig geholpen

1 Nog geen pijnklachten gehad

1 Nvt

1 Patricia is erg aardig, correct en komt je tegemoet in afspraken zoveel als mogelijk is.

1 Prima

1 Uitstekend

1 Zou het fijn vinden dat de praktijk of vroeger of later open zou zijn.

1 geweldig

1 nog geen contact gehad omtrent pijnklachten

1 pijnklachten nog niet voorgekomen dus geen mening.

Hoe tevreden bent u over de termijn waarop u terecht kunt voor pijnklachten?

Waarde Percentage  Aantal

1 0.0% 0

2 0.0% 0

3 0.0% 0

4 0.0% 0

5 2.1% 2

6 0.0% 0

7 8.3% 8

8 24.7% 24

9 20.6% 20

10 13.4% 13

n.v.t. 30.9% 30

 Totaal 97

Statistieken

Totaal Respons 97

Gemiddelde 8.5

Laagste waarde 5.0

Hoogste waarde 10.0

Graag uw opmerkingen en wensen over afspraken maken:



1 Termijn voor de eerste afspraak is veel te lang, vaak dien je 4 - 6 weken te wachten. Waarom wordt er geen tijd gereserveerd

1 keer in de week en wordt er niet gebeld voor een 1ste afspraak, dan kan deze alsnog de laatste week opgevuld worden voor

pijnklachten of als iemand de afspraak wilt omzetten. Ik weet dat voor 1ste afspraken meer tijd nodig is, maar hiervoor kun je

dan meerdere tijden op het laatste moment boeken, zodat de praktijk flexibeler zal worden. Bij vakantie wordt je toch verteld

om een hele week te wachten, omdat de orthodontist dan pas voor een gepaste oplossing kan zorgen. Terwijl je het meteen

moet melden, wanneer er een probleem is ontstaan. Het zou beter zijn, wanneer er meerdere mensen alle problemen/

noodmeldingen konden oplossen.

1 Ik vind het erg vervelend dat er vaak alleen met jullie agenda rekening wordt gehouden. Heb zelf ook een eigen zaak en moet

ver voorruit plannen, jammer dat dat bij jullie niet gaat!

1 Op korte termijn is het vaak moeilijk om nog een afspraak te maken/verzetten. Ik studeer/werk door de week waardoor ik zelf

ook niet zo flexibel kan zijn. Ook is het dan soms onhandig dat de praktijk op vrijdag gesloten is.

1 Aardige Medewerkster aan de balie. Altijd mogelijk om afspraken te maken op gewenste tijden. Als er een draadje te lang was,

werd er altijd even tijd gemaakt om deze af te knippen

1 Het is jammer dat de praktijk erg druk is waardoor vaak de afspraken mogelijkheden beperkt zijn. Meestal probeert de

baliemedewerkster nog een plekje te vinden.

1 De praktijk is met de meeste schoolvakanties gesloten en daardoor heel erg druk als de vakantie voorbij is of vlak voor de

sluiting.

1 Omdat veel mensen na schooltijd willen afspreken is het soms moeilijk om op woensdag een afspraak te maken.

1 We maken graag afspragenda buiten school tijden dat kan meestal, maar is niet altijd mogelijk. Wat ook begrijpelijk is. Daarbij

hebben we voorkeur voor een assistente en daar wordt goed rekening mee gehouden.

Aantal Respons

Hoe tevreden bent u over de wachttijd bij een bezoek voor een controle of behandeling?

Waarde Percentage  Aantal

1 0.0% 0

2 0.0% 0

3 0.0% 0

4 1.0% 1

5 4.1% 4

6 2.1% 2

7 15.5% 15

8 44.3% 43

9 23.7% 23

10 9.3% 9

n.v.t. 0.0% 0

 Totaal 97

Statistieken

Totaal Respons 97

Gemiddelde 8.1

Laagste waarde 4.0

Hoogste waarde 10.0



Hoe tevreden bent u over de voorzieningen in de wachtkamer?

Waarde Percentage  Aantal

1 0.0% 0

2 1.0% 1

3 0.0% 0

4 0.0% 0

5 0.0% 0

6 1.0% 1

7 4.1% 4

8 41.2% 40

9 29.9% 29

10 22.7% 22

n.v.t. 0.0% 0

 Totaal 97

Statistieken

Totaal Respons 97

Gemiddelde 8.6

Laagste waarde 2.0

Hoogste waarde 10.0

Hoe tevreden bent u over de hygiëne/netheid in de praktijk?

Waarde Percentage  Aantal

1 0.0% 0

2 0.0% 0

3 0.0% 0

4 0.0% 0

5 0.0% 0

6 1.0% 1

7 2.1% 2

8 29.9% 29

9 34.0% 33

10 33.0% 32

n.v.t. 0.0% 0

 Totaal 97

Statistieken

Totaal Respons 97

Gemiddelde 9.0

Laagste waarde 6.0

Hoogste waarde 10.0



Hoe tevreden bent u over de privacy in de praktijk?

Waarde Percentage  Aantal

1 0.0% 0

2 1.0% 1

3 0.0% 0

4 0.0% 0

5 3.1% 3

6 12.4% 12

7 14.4% 14

8 30.9% 30

9 23.7% 23

10 14.4% 14

n.v.t. 0.0% 0

 Totaal 97

Statistieken

Totaal Respons 97

Gemiddelde 8.0

Laagste waarde 2.0

Hoogste waarde 10.0

Hoe tevreden bent u over de samenwerking tussen de orthodontist en de medewerker(s)?

Waarde Percentage  Aantal

1 0.0% 0

2 0.0% 0

3 0.0% 0

4 0.0% 0

5 0.0% 0

6 1.0% 1

7 8.3% 8

8 36.1% 35

9 28.9% 28

10 25.8% 25

n.v.t. 0.0% 0

 Totaal 97

Statistieken

Totaal Respons 97

Gemiddelde 8.7

Laagste waarde 6.0

Hoogste waarde 10.0



Aantal Respons

1 Alles gast in goed overleg

1 Er is geen privacy...

1 Je voelt de goede verstandhouding tussen werknemers wat zeer aangenaam overkomt

1 Prima. Indien gewenst wordt er een scherm omlaag gedaan bij meer privacy

1 Uitstekend

1 We hebben nooit lang hoeven wachten.

1 er is niet direct privacy, je ligt met iedereen direct naast elkaar.....

1 geen opmerking ik zou zeggen ga zo door .

1 n.v.t.

1 tav privacy wordt er zeer goed rekening gehouden dat mijn dochter geen andere patiënten ziet en daardoor wordt afgeleid

1 hele korte wachttijden tot nu toe; ook leuke tijdschriften voor pubers (daar is onze zoon erg blij mee)

1 Door de horigheid in de wachtruimte/balie kan het voorkomen dat men prive informatie meekrijgt van iemand aan de balie. De

openheid van de behandelruimtes ziet er fraai uit, maar je krijgt wel heel veel van de anderen mee.

1 Privacy laat te wensen over. Praktijk beschikt wel over schermen om privacy af t schermen, maar deze zijn zelden in gebruik.

1 maar 1x voorgekomen dat ik echt langer moest wachten. Zal zeker een reden voor zijn geweest. De privacy vind ik minder

zowel aan de balie ( zeer gehorig je hoort alles wat men bespreekt) als in de behandel ruimte. Je kunt alles van elke patiënt

zien als je wilt. Persoonlijk vind ik dat minder maar snap de opzet wel. De Samenwerking van de medewerkers is volgens mij

super. Ik krijg in iedergeval wel die indruk en dat dan weer juist door de openheid in de behandel ruimte.

1 EENMAAl opgevallen dat een assistente met de pincet uit het instumentenmandje de lades opent, en daarna deze pincet

gebruikte in de mond van onze dochter om de draad terug te plaatsen. Op dat moment niets ervan durven zeggen.

1 De wachttijd is altijd langer. Elke keer 10 tot 15 min moeten wachten, terwijl je zelf als patiënt altijd op tijd moet zijn. Verder is

praktijk modern ingericht, met mooie kleuren. Ook leuk en goed dat de medewerksters hetzelfde aangekleed zijn met dezelfde

oranje kleuren o.a. in schoeisel. Als alle stoelen bezet zijn, duurt het wel lang voordat de orthodontist bij jou aan de stoel langs

komt.

Graag uw opmerkingen en wensen over de praktijk:



Hoe tevreden bent u over de duidelijkheid van het behandelplan?

Waarde Percentage  Aantal

1 0.0% 0

2 1.0% 1

3 0.0% 0

4 0.0% 0

5 0.0% 0

6 4.1% 4

7 24.7% 24

8 33.0% 32

9 23.7% 23

10 13.4% 13

n.v.t. 0.0% 0

 Totaal 97

Statistieken

Totaal Respons 97

Gemiddelde 8.1

Laagste waarde 2.0

Hoogste waarde 10.0

Hoe tevreden bent u over de uitleg van de orthodontist tijdens de behandeling?

Waarde Percentage  Aantal

1 1.0% 1

2 0.0% 0

3 0.0% 0

4 1.0% 1

5 1.0% 1

6 5.2% 5

7 13.4% 13

8 34.0% 33

9 26.8% 26

10 17.5% 17

n.v.t. 0.0% 0

 Totaal 97

Statistieken

Totaal Respons 97

Gemiddelde 8.2

Laagste waarde 1.0

Hoogste waarde 10.0



Hoe tevreden bent u over de uitleg van de assistent tijdens de behandeling?

Waarde Percentage  Aantal

1 0.0% 0

2 0.0% 0

3 0.0% 0

4 1.0% 1

5 1.0% 1

6 2.1% 2

7 8.3% 8

8 40.2% 39

9 28.9% 28

10 18.6% 18

n.v.t. 0.0% 0

 Totaal 97

Statistieken

Totaal Respons 97

Gemiddelde 8.5

Laagste waarde 4.0

Hoogste waarde 10.0

Hoe tevreden bent u over de persoonlijke aandacht tijdens de behandeling?

Waarde Percentage  Aantal

1 0.0% 0

2 0.0% 0

3 0.0% 0

4 1.0% 1

5 1.0% 1

6 2.1% 2

7 11.3% 11

8 37.1% 36

9 26.8% 26

10 20.6% 20

n.v.t. 0.0% 0

 Totaal 97

Statistieken

Totaal Respons 97

Gemiddelde 8.5

Laagste waarde 4.0

Hoogste waarde 10.0



Hoe tevreden bent u over het resultaat van de behandeling?

Waarde Percentage  Aantal

1 0.0% 0

2 0.0% 0

3 0.0% 0

4 0.0% 0

5 0.0% 0

6 0.0% 0

7 6.2% 6

8 38.1% 37

9 24.7% 24

10 18.6% 18

n.v.t. 12.4% 12

 Totaal 97

Statistieken

Totaal Respons 97

Gemiddelde 8.6

Laagste waarde 7.0

Hoogste waarde 10.0



Aantal Respons

1 De assistentes zijn over het algemeen aardig en geven goede uitleg over hun handelen.

1 Is duidelijk

1 Uitstekend

1 geen opmerking alles volgens protocol.

1 n.v.t.

1 tot nu toe zéér tevreden; erg vriendelijke medewerksters !!

1 Ik zou tijdens graag meer informatie krijgen over de vorderingen van de behandeling en over wat er nog moet gebeuren. Ook

zou ik het fijn vinden om na iedere afspraak te weten wat er gedaan is en met welk doel.

1 Ik ben door div assistenten behandeld geworden, en het verschil tav bejegening is erg groot. Is niet altijd fijn

1 Het resultaat ziet er prima uit. We schrikken nog steeds van de uitgangsfoto, dus des te blijer met het resultaat

1 er wordt altijd rekening gehouden dat mijn dochter een vaste assistent krijgt waarmee ze vertrouwd is

1 Tanden staan goed tegen elkaar en alles is duidelijk uitgelegd. Alleen jammer dat nu de beugel eruit is gehaald, dat nu pas

zichtbaar was voor mij, dat er witte plekken op mijn tanden aanwezig zijn, die misschien niet meer weg gaan. De orthodontist

vertelde mij dat ik "blijkbaar"niet goed had gepoetst op deze plekken. Als dit zo zou zijn, dan had de orthodontist dit al eerder

(niet pas na 2 jaar) moeten hebben gezien en mij hier al vanaf het begin op hebben moeten wijzen. Dit is een tip voor andere

cliënten om de tanden en tandvlees, waar geen beugel zit beter na te kijken

1 Het behandelplan van de orthodontist kan wel eens variëren. Zelf alert zijn en bespreekbaar maken van adviezen en

overwegingen die er eerder besproken zijn.

1 90% van de assistentes zijn uitstekend. Er is een enkele assistente die minder vriendelijk is en minder uitleg geeft over de

behandeling

1 kan over het resultaat nog niet oordelen zoon heeft vandaag pas plaatjes op de boventanden . maar heb er het volste

vertrouwen in dat het uiteindelijke resultaat naar tevredenheid is

1 laatste vraag kan ik helaas nog niet over oordelen, we zitten pas aan het begin, we hopen uiteraard dat het een geweldig

resultaat zal zijn over 2 jaar.

1 Hele aardige assistentes en orthodontist Duidelijke uitleg bij elke controle Resultaat heel erg tevreden over

Graag uw opmerkingen en wensen over de behandeling:



Aantal Respons

1 Een eigen parkeergelegenheid zou wenselijk zijn.

1 Medewerkers zijn zeer vriendelijk. We zijn heel tevreden over de service. Dank ervoor

1 Wij zijn heel tevreden, ga zo door allemaal, onze complimenten.

1 Zeer klantvriendelijk en betrokken !

1 Tussentijds overleg/uitleg over m.n de verwachtte duur vd behandling is wenselijk; pubers vinden dat belangrijk, en bij start

wordt meestal verteld "2 jaar" , maar dat kan individueel toch gedurende de behandeling verschillen. Pubers zelf durven dit

vaak niet te vragen....dus iedere 4mnd oid een " update" , event.per mail naar ouders is misschien een goed idee.

1 Het zou fijn zijn als er meer mogelijkheden zijn om in herfst, voorjaarsvakantie etc een afspraak te plannen voor mn inzetten

van beugels. Zodat kinderen thuis zijn de eerste dagen dat ze hun nieuwe beugel in hebben ipv op school.

1 Zeer prettige bejegening en men voelt zich prettig bij jullie. Professionele mensen die weten wat ze doen en transparant zijn.

Aan het eind van de beugel periode van mijn zoon waren de controle afspraken telkens om de 4 weken. Dit kan soms te lang

zijn, want in ons geval is er toch 2-3 keer overgecorrigeerd, waardoor we dus 3 maanden langer bezig waren. Zodra er maar

een hele kleine aanpassing nodig is, is om de 2 weken wellicht een beter controle moment? Het gebit van mijn zoon is

trouwens erg mooi geworden.

1 Het zou fijn zijn wanneer je tussentijds een update zou krijgen van de reeds gemaakte kosten, declaraties. Ik stond hier nietbij

stil om dit zelf na te kijken en stemde in met de voorstellen van controles e.d. Later bleek dat ons budget (2500 euro) op was

en we het laatste deel zelf moeten betalen, terwijl de behandeling zeer voorspoedig verliep. Een seintje zou prettig zijn

geweest, dit was onaangenaam.

1 Wij zijn meer dan tevreden over de behandeling en t eindresultaat van t gebit van onze dochter. ze heeft PDD-Nos en ook daar

ging jullie uitstekend mee om en er werd alles steeds duidelijk uitgelegd en vooral ook de tijd genomen voor onze dochter.

Hartelijk dank voor de super behandeling, wij zullen jullie zeker aanbevelen bij vrienden en kennissen. mvg Fam. Leurs

1 Geen opmerkingen; tot nu toe alles helder ! We zijn pas gestart met het traject, dus we moeten de resultaten even afwachten.

Hartelijk dank voor het invullen van de patiëntenenquête. Zoals eerder gemeld is het onderzoek anoniem. Indien

u bepaalde aspecten met de orthodontist persoonlijk wilt bespreken, dan kunt u in onderstaand venster uw naam

en telefoonnummer achterlaten. De orthodontist zal dan contact met u opnemen. Indien u nog vragen of

opmerkingen heeft over onderwerpen die in de vragenlijst niet aan de orde zijn geweest, dan kunt u deze in

onderstaand venster alsnog vermelden. Wilt u van bovenstaande opties geen gebruik maken, dan kunt u de

enquête versturen.  


