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Beroepsvereniging Mondhygienisten
https://bb-m.be/vacature/mondhygienist-tandartsenpraktijk-hilde-meulleman/

Mondhygiënist Hilde Meulleman

Locatie

Informatie

Stanislas
Schoten

Tandartsenpraktijk Hilde Meulleman te Schoten (Deuzeld) is in volle groei. In onze
praktijk werken momenteel 4 jonge algemeen tandartsen, 1 endodontoloog en 1
tandartsimplantoloog met affiniteit voor parodontologie en niet te vergeten 3 toffe,
waardevolle assistentes. Momenteel is er een stoel beschikbaar op maandag,
donderdag en vrijdag. Wij proberen op een patiëntgerichte manier in een
aangename werksfeer kwaliteitsvolle tandheelkundige zorgen te bieden. Een
mondhygiënist(e) is een onmisbare schakel in de tandartsenpraktijk van de
toekomst! Ben je energiek en durf je initiatief nemen? Dan ben jij misschien wel de
geschikte persoon om ons team te versterken.

Meeuslei

87,

2900,

Plaatsing vacature
januari 3, 2022

Jouw taken
Jouw taken als mondhygiënist(e):
1) algemene anamnese afnemen
2) mondonderzoek uitvoeren met opmaak van een bilan van de mondgezondheid
(Bi, Pi, Gi, DPSI en parostatus)
3) preventief mondzorgplan opstellen
4) mondhygiëneadvies opstellen, opvolgen en evalueren
5) gezondheidsadvies geven gerelateerd aan de mondgezondheid
6) gebitsafdrukken en radiografieën nemen
7) professionele reiniging uitvoeren: verwijderen van tandplaque, verkleuringen,
aanslag en tandsteen
8) parodontale behandelingen uitvoeren in samenwerking met onze implantoloog
9) preventieve behandelingen uitvoeren: fluorideren, verzegelen van putten en
fissuren
10) polijsten van gebitselementen en/of vullingen
Dit alles in nauwe samenwerking met de tandartsen en tandartsassistentes.

Vereisten
✓ Een diploma bachelor in de mondzorg.
✓ Je bent vriendelijk en communicatief, zowel naar je collega’s als naar je patiënten
toe.
✓ Je beheerst het Nederlands zeer goed en je kan – indien nodig – je patiënten ook
in het Frans en Engels helpen.
✓ Je beschikt over een groot aanpassingsvermogen en je bent ook
stressbestendig. Je kan je werk goed organiseren en plannen.
✓ Je werkt nauwkeurig en ordelijk.

Sollicitatie
Spreekt dit jou aan,
hilde@hildemeulleman.be.
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