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Checklist Praktijkwebsite
Wegwijs in de praktijk
De patiënt van nu wil graag informatie over uw praktijk en wil uw behandelingen
gemakkelijk en online kunnen vinden. Waar zoekt de patiënt dan precies naar?
En hoe zorgt u ervoor dat uw informatie aansluit en ook gemakkelijk is te vinden?
Met deze checklist helpt de KNMT u op weg om de kwaliteit van uw praktijk voor
uw patiënten zichtbaar te maken.
	WAT WIL DE PATIËNT OP UW WEBSITE
VINDEN?
Contactgegevens en spoedgevallendienst. Zorg
ervoor dat deze eenvoudig en snel te vinden zijn!
Ook als een patiënt met een mobiel uw website
bezoekt.

– Gebruik beeld en foto’s. Patiënten willen graag
letterlijk ‘het gezicht van de praktijk’ zien.
– Vermeld uw visie, missie en huishoudelijke regels
om uw website persoonlijk te maken.

	WORD GEVONDEN!
–V
 ermeld uw internetadres op uw facturen,
afsprakenkaart, etcetera.
– Z
 org ervoor dat mogelijke zoektermen, zoals
naam en plaats van uw praktijk, voorkomen in:
– uw domeinnaam,
– de titel van de pagina’s,
– de inhoud van uw website.
– V
 ermeld uw gegevens op andere sites, zoals
zorgkaartnederland.nl, zorgkiezer.nl en
www.allesoverhetgebit.nl: ga hiervoor naar
knmt.nl/profiel.

	HOE SCHRIJFT U VOOR UW WEBSITE?
–B
 edenk dat tekst op uw website niet wordt
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gelezen, maar gescand. Gebruik daarom korte
zinnen en zo min mogelijk tekst.
–K
 ies aansprekende titels boven elk tekstblok.
– G
 ebruik duidelijke, eenvoudige taal die past bij uw
type praktijk.
– Z
 et aan tot actie. Wat kan de patiënt op uw site
doen? Bijvoorbeeld: maak een afspraak, schrijf u
in, mail ons.

Op www.knmt-praktijkwebsite.nl vindt u een
voorbeeld van een goede praktijkwebsite.
Op www.orthodontist.knmt-praktijkwebsite.nl
staat een websitevoorbeeld voor orthodontisten.

TESTEN!
Test uw website! Vraag een medewerker uit uw praktijk, een patiënt en/of uw buurman om uw
praktijkwebsite te testen. Is alles logisch? Kunnen zij alles vinden wat zij zoeken?
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Checklist
	1. STANDAARD PRAKTIJKINFORMATIE
Vermeld de volgende informatie duidelijk op uw
praktijkwebsite:
Praktijknaam
Praktijkadres
Vestigingsadressen indien u meerdere
praktijken heeft
Algemeen telefoonnummer
Spoednummer
E-mailadres
Websiteadres
Openingstijden van uw praktijk
Aannamebeleid patiënten: neemt u nog nieuwe
patiënten aan of hanteert u een patiëntenstop
Vermeld of uw patiënt een vaste zorgverlener
heeft of kan aanvragen
Beschrijf de garantieregeling in uw praktijk
	Geef aan hoe een patiënt een klacht of een
compliment kenbaar kan maken
	Benoem bij welke klachtenregeling de praktijk
is aangesloten.
Welke talen worden in de praktijk gesproken:
Nederlands
Turks
Engels
Berbers
Duits
Marokkaans Arabisch
Frans
Farsi
Spaans

	2. BEREIKBAARHEID VAN UW PRAKTIJK
 eef aan binnen hoeveel werkdagen men
G
terecht kan voor spoedbehandelingen, PMO en
vervolgbehandelingen.
Telefonisch, buiten het antwoordapparaat of de
spoedlijn:
– telefonische bereikbaarheid voor het maken
van afspraken
– telefonische bereikbaarheid voor het stellen
van vragen
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	E-mail. Geef aan voor welke hieronder genoemde doeleinden u voor de patiënt per e-mail
bereikbaar bent:
– het maken van afspraken
– het stellen van algemene vragen
– het stellen van medisch inhoudelijke vragen
– het inschrijven van nieuwe patiënten
– het wijzigen van adres- en verzekerings
gegevens
Per auto
– aantal aanwezige parkeerplaatsen en
gehandicaptenparkeerplaatsen
– loopafstand tot de praktijk
Openbaar vervoer
– Bereikbaarheid met openbaar vervoer

	Beschrijf de toegankelijkheid voor minder valide
patiënten.
Tip Plaats een link naar een routeplanner.
Tip  Plaats een link naar www.9292.nl bus / tram /
metro / trein loopafstand in minuten van de
praktijk naar de halte.

	3. ERVARINGEN VAN PATIËNTEN
Vermeld op uw praktijkwebsite ervaringen van
patiënten. Dit kan bijvoorbeeld door de uitkomsten
uit een patiënttevredenheidsenquête te vermelden
of door een verwijzing naar een vergelijkingssite
met reviews over uw praktijk.
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	4. INFORMATIE ZORGVERLENERS

	6. AARD EN ORGANISATIE VAN ZORG

Vermeld hoeveel personen in een bepaalde functie
werken. Maak ook inzichtelijk hoe patiënten de
verschillen kunnen herkennen. Draagt iedereen een
badge, hangen er foto’s in de wachtkamer of
worden patiënten voor een behandeling geïnformeerd over wie de behandeling gaat uitvoeren.

Maak zichtbaar voor welke doelgroepen u werkt:
Jeugdigen (17 jaar en jonger)
Volwassenen (18 jaar en ouder)
Ouderen
	Patiënten die extra zorg behoeven,
gehandicapten, mensen met autisme.

Voor zowel patiënten als het team is het leuk om als
persoon zichtbaar te zijn op de praktijkwebsite.
Vermeld dan per zorgverlener/medewerker de
volgende informatie:
Naam
Functie met eventuele differentiaties en/of
specialisaties
Ingeschreven in het kwaliteitsregister of
gevolgde scholing
Lid van een beroepsvereniging en welke

Op welke deelgebieden van de tandheelkunde
wordt in uw praktijk zorg verleend:
Algemene tandheelkunde
Endodontologie
Gerodontologie
Gnathologie
Implantologie
Parodontologie
Pedodontologie (kindertandheelkunde)
Behandeling van angstige patiënten
Maxillo-faciale prothetiek
Orthodontie
Andere deelgebieden, namelijk….

Tip L
 ink per functie naar de juiste pagina op
www.allesoverhetgebit.nl, waar de taakomschrijving, bevoegdheid en deskundigheid staan
beschreven.

	5. BEHANDELINFORMATIE
Het is belangrijk dat patiënten goed zijn geïnformeerd over alles aangaande de behandelingen.
	Geef aan of patiënten mondeling, schriftelijk
(bijvoorbeeld in een folder), via uw website of via
een andere website worden geïnformeerd over:
– Behandeling (algemeen)
– Te verwachten (medische) resultaten
van de behandeling
– Risico’s van de behandeling
– Te verwachten kosten van behandeling
– Te verwachten duur van de behandeling
– Informatie over mondverzorging
– Behandelplannen
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Beschrijf hoe er in uw praktijk gewerkt wordt.
Besteed hierbij aandacht aan de volgende zaken:
Taakdelegatie (en de vastlegging daarvan)
Spoedeisende hulp
Vaste behandelaars
Verwijsnetwerk

	7. KWALITEITSVERBETERING
Laat zien hoe u werkt aan uw kwaliteit.
Vermeld duidelijk aan welke van de onderstaande
kwaliteitsverbeteringstrajecten u heeft deelgenomen en in welk jaar dit is geweest:
Visitatie
Audits
Patiënttevredenheidsonderzoek
Keurmerk of kwaliteitscertificaat

