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Pati ënttevreden heid: 

resultaten eerste helft 2017 

Naast PROMS monitoren wij onze 

kwaliteit ook via het patiënttevreden

heidsonderzoek van branchevereniging 

Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), 

uitgevoerd door onafhankelijk onder

zoeksbureau Bosgra. Dit onderzoek 

richt zich vooral op dienstverlening, 

communicatie en patiëntbejegening. 

Uit het laatste onderzoek komt naar 

voren dat onze rapportcijfers over de 

eerste helft van dit jaar hoger zijn dan 

over dezelfde periode het jaar ervoor: 

Bejegening door 
behandelaar 

Behandeling 

Totaalindruk 
van de kliniek 

Net Promotor 
Score 

2016 2017 

ee 
ee 
--
--

Als belangrijkste positieve punten 

komen uit het Bosgra-onderzoek naar 

voren: de medische deskundigheid van 

de arts, de samenwerking tussen behan

delaars, de hygiëne in de kliniek, de aan

dacht voor veiligheid en het resultaat 

van de behandeling. De Net Promotor 

Score, het getal dat aangeeft in welke 

mate patiënten onze kliniek aanbevelen 

bij familie en vrienden, was al zeer goed 

en ligt nu zelfs 2 punten boven de lande

lijke Benchmark KliniekenMonitor. 

Enkele quotes uit het Bosgra-onderzoek: 

"Zag er tegenop, maar 100% meegevallen, zonder pijn en geen 

pijnstillers nodig." 

"De verwijdering van de verstandskies werd efficiënt uitgevoerd. De 

patiënt wordtgoed begeleid en op de hoogte gehouden tijdens de 

operatie." 

"Zeer vriendelijk en zorgzaam personeel Netjes en snel de behandeling 

ondergaan. Zeker een compliment waard." 

ORFEO 
111 ;11::11 
ll. "'Il

ai= m 

03:IHO 

KLINIEK 

079 343 85 30 

Orfeoschouw 38 

2726 JG Zoetermeer 

info@orfeokliniek.nl 

www.orfeokliniek.nl 

ALLE MONDZORG ONDER ÉÉN DAK 

Videofilm over 

kaak- en 

kincorrecties 

Al sinds medio 2017 staat hij 

online: een videofilm over onze 

unieke behandeling bij kaak- en 

kincorrecties, de Brons-Mulié 

Methode. We hebben het niet 

groots aangekondigd, maar via 

Google weten steeds meer men

sen met een afwijkende kaakstand 

of een terugliggende kin de weg 

naar onze kliniek door deze film 

te vinden. In de video wordt uitge

legd wat de Brons-Mulié Methode 

is en laten voor- en nafoto's zien 

wat er met deze behandeling 

mogelijk is. Beslist even kijken 

dus! De film staat op de home

page van onze website (rechtson

der de hoofdfoto) en op het You

Tube-kanaal van de Orfeokliniek. 

De volgende nieuwsbrief 
verschijnt in voorjaar 2018. 

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2017 
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Prettige feestdagen 
en tot 2018!! 

Onze nieuwsbrief zit deze keer in een feestelijk jasje. Er valt dan ook veel te 

vieren. Allereerst sluiten we een jaar af waarin we - samen met u! - weer veel 

patiënten hebben mogen helpen. Waarin we onze constante zorg voor kwaliteit 

beloond zien met een hogere patiënttevredenheid en ruimere zorgbudgetten 

voor volgend jaar. En een jaar waarin we mede aan de wieg hebben gestaan 

van een primeur in Nederland: een glossy over moderne mondzorg. Over dit en 

andere onderwerpen gaat deze speciale kersteditie. 

Bedankt voor de fijne samenwerking en het vertrouwen dat u ons in 2017 heeft 

gegeven. Ook in 2018 staan we graag voor u klaar! 

In deze editie: 

> Hoofdrol voor Orfeokliniek
in SMILE Magazine

> Zorgcontracten 2018
zijn rond!

> Verbouwde OK nu in
hoogste klasse IGZ

> Regeerakkoord 2017:
Ambitie regering sluit aan
bij visie Orfeokliniek

> Patiënttevredenheid:
resultaten eerste helft 2017

> Videofilm over kaak-
en kincorrecties

Spoednummer voor 

verwijzers: 079 343 85 33 

Telefoonnummers voor patiënten: 

zie www.orfeokliniek.nl 
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Scheve tanden, ontbrekende elementen, een afwijkende 

stand van kaak of kin... wat kan er veel mis zijn met ons 

gebit! Maar geen probleem zo groot of er is wel een 

oplossing voor. Met de juiste behandeling komen zelfs 

opzienbarende resultaten tot stand. Kijk maar eens naar 

ons 'covermodel' Zahra. Een operatie en beugel zorgden 

bij haar voor een ware metamorfose. Vanbuiten én 

vanbinnen!

   ‘Ik ben zó      
     blij dat ik heb
       doorgezet’

Zahra (26):

   |  29

METAMORFOSE  |  CHIRURGISCHE KAAKCORRECTIE

28   |   

METAMORFOSE  |  CHIRURGISCHE KAAKCORRECTIE

Op haar achttiende kwam Roxy als stagiaire bij 
de Orfeokliniek in Zoetermeer. Het werd een 
stage met vérstrekkende gevolgen. Niet alleen 
kon ze daarna als vaste kracht aan de slag op 
de orthodontie-afdeling, ze kwam er ook ach-
ter wat de Brons-Mulié Methode is en wat die 
voor haar kon betekenen. 

‘Ik durf nu 
     gewoon 

 op de foto’
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In de wacht-   
  kamer van

de kaakchirurg
Tekst: Janny Terlouw
Foto's: Marlies Hofstede 
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de kaakchirurg 

‘Ik durf
nu gewoon
op de foto’

DOE MEE &WIN

Alles over ons gebit
WINTER 2017/2018 - SMILE MAGAZINE

‘Ik durf
nu gewoon
op de foto’

WINTER 2017/2018 - SMILE MAGAZINE 
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