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LINKEDIN

http://linkedin/MelissadeLaat

Proﬁel

Als tandartsassistent ondersteun ik de tandarts zoveel mogelijk, ook adviseer ik onze
patiënten over hun tanden en probeer ik altijd proactief mijn werk te doen.
"Samenwerken met Bob is heel ﬁjn, hij weet wat hij doet, denkt graag mee en stelt patiënten
makkelijk op hun gemak" - Natasja, tandarts

Werkervaring
feb 2017 – Heden

Tandartsassistent

ROTTERDAM

Praktijk de Hoektand
Als tandartsassistent ondersteun ik de tandarts aan de stoel. Ook voer ik zelf handelingen uit,
zoals poetsinstructies, fluoride en OPG's maken. Overige werkzaamheden:
Afspraken plannen met patiënten
Agendabeheer
Patiënten ontvangen
Behandelkamer klaarzetten en schoonmaken
Assisteren bij implantologische behandelingen
Sterilisatie werkzaamheden
Het mooiste compliment dat ik heb gekregen is dat patiënten zich snel op hun gemak voelen door
mij

nov 2015 – feb 2017

Tandartsassistent

UTRECHT

Praktijk Van Gouwen
Als tandartsassistent ondersteunde ik verschillende tandartsen aan de stoel. Ook
assisteerde ik bij implantologische behandelingen en gaf ik voorlichting en advies aan
patiënten. Verder wisselde ik het baliewerk, agendabeheer en afspraken plannen af met
collega's.

Opleiding

sep 2012 – jun 2015

ROC Midden Nederland
Opleiding Tandartsassistent
Geleerd hoe ik de tandarts ondersteun, welke verschillende gereedschappen er zijn en hoe ik
deze klaarleg en steriel maak. Ook heb ik veel geleerd over patiëntgerichtheid, patiënt op zijn
gemak stellen en instructies geven over mondhygiëne.

sep 2008 – jun 2012

De Hoekse Berg

WOERDEN

Mavo diploma

Vaardigheden

Communicatief sterk, beleefd, open, vriendelijk, flexibel, ondersteunend

Stages
sep 2014 – jun 2015

Stage tandartsassistent

UTRECHT

Praktijk van Gouwen
Tijdens deze stage heb ik zelfstandig gewerkt als tandartsassistent:
Advies geven aan patiënten
Ondersteunen aan de stoel
Afspraken ingepland
Patiënten ontvangen

Cursussen
sep 2018 – okt 2018

Preventieassistente

PRAKTIJK DE HOEKTAND

mei 2017 – mei 2017

Samenwerken met patiënten

UMC UTRECHT

Hobby's

Voetbal, darten, goede gesprekken en lezen

