
Mark Stahl
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Utrecht email@voorbeeld.com

ProWel

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 j,nd hi, weet wat hi, goetd genkt praap mee en stelt ëatiunten 

makkeli,k oë h-n pemak" N Hatas,ad tangarts

verkergarinF

be2 017— H ,eden

Rotterdam

Tandartsassistentj PraktiNk de ,oektand

Als tandartsassistent ondersteun ik de tandarts aan de stoel. 

Ook voer ik zelf handelingen uit, zoals poetsinstructies, Puoride 

en OG':s maken. Overige werkzaamheden•

B Afspraken plannen met patiënten

B Agendabeheer

B Gatiënten ontvangen

B Sehandelkamer klaarzetten en schoonmaken

B Assisteren bij implantologische behandelingen

B Vterilisatie werkzaamheden

cet mooiste zomëliment gat ik heb pekrepen is gat ëatiunten vizh 

snel oë h-n pemak oelen goor mi,

5og 017V H be2 017—

Utrecht

Tandartsassistentj PraktiNk Gan uowOen

Als tandartsassistent ondersteunde ik verschillende tandartsen 

aan de stoel. Ook assisteerde ik bij implantologische 

behandelingen en gaf ik voorlichting en advies aan patiënten. 

yerder wisselde ik het baliewerk, agendabeheer en afspraken 

plannen af met collega:s.

pJleidinF

SeJ 0170 H Rwn 017V Cp8 Midden 5ederland

pJleidinF Tandartsassistent

'eleerd 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 mondhWgiëne.
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FesJrekken en leëen

So4ial

inkedin

http://linkedin/MelissadeLaat
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Utrecht

StaFe tandartsassistentj PraktiNk gan 

uowOen

ijdens deze stage heb ik zelfstandig gewerkt als 

tandartsassistent•

B Advies geven aan patiënten

B Ondersteunen aan de stoel

B Afspraken ingepland

B Gatiënten ontvangen

8wrswssen

SeJ 017D H pkt 017D Pregentieassistentej PraktiNk de ,oektand
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