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ProeWl 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

vWrkWriarngO

Feb 2017 — Heden

ROTTERDAM

Tandartsassistent
Praktijk de Hoektand

Als tandartsassistent ondersteun ik de tandarts aan de stoel. Ook voer ik zelf handelingen uit, 

zoals poetsinstructies, 'uoride en OPG:s maken. Overige werkzaamheden•

C Afspraken plannen met patiënten

C Agendabeheer

C Patiënten ontvangen

C Behandelkamer klaarzetten en schoonmaken

C Assisteren bij implantologische behandelingen

C Sterilisatie werkzaamheden

cet mooiste zomëliment gat ik heb pekrepen is gat ëatiunten vizh snel oë h-n pemak oelen goor 

mi,

Nov 2015 — Feb 2017

UTREVHT

Tandartsassistent
Praktijk Jan Gouwen

Als tandartsassistent ondersteunde ik verschillende tandartsen aan de stoel. Ook assisteerde 

ik bij implantologische behandelingen en gaf ik voorlichting en advies aan patiënten. Jerder 

wisselde ik het baliewerk, agendabeheer en afspraken plannen af met collega:s.

pdlWnVngO

Sep 2012 — yun 2015 ROV 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 mondhWgiëne.

http://linkedin/MelissadeLaat


Sep 2008 — yun 2012

xOERDEN

De Hoekse Berg
Mavo diploma

saarVnOhWVWg Vommunicatief sterk, beleefd, open, 
vriendelijk, 'e ibel, ondersteunend

StaOWC

Sep 2014 — yun 2015

UTREVHT

Stage tandartsassistent
Praktijk van Gouwen

Tijdens deze stage heb ik zelfstandig gewerkt als tandartsassistent•

C Advies geven aan patiënten

C Ondersteunen aan de stoel

C Afspraken ingepland

C Patiënten ontvangen

uHrCHCCWg

Sep 2018 — Okt 2018 Preventieassistente
Praktijk de Hoektand

Mei 2017 — Mei 2017 Samenwerken met patiënten
UMV Utrecht

boyy'C Joetbal, darten, goede gesprekken en lezen


