
Wie of wie? Wij zijn opzoek naar een Tandartsassistente/Preventieassistente

Ben jij preventieassistent/tandartsassistent en wil jij graag jouw mondhygiëne ambities 
een boost geven in een professionele multidisciplinaire tandartsenpraktijk? Ben je klant en 
relatiegericht? En is kwaliteit jouw tweede natuur? Dan hoor jij natuurlijk bij Den2 en zijn wij 
opzoek naar jou!
Als preventieassistent/tandartsassistent werk je nauw samen met verschillende tandartsen 
binnen onze praktijk. Aandachtsgebieden zijn o.a.:

 Het zelfstandig uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden voor de tandarts, het 
klaarzetten van de behandelkamer en het op orde houden van de behandelkamer. 

 Afnemen van vragen ter controle van de anamnese die door de tandarts of 
mondhygiënist is afgenomen (vragenlijst medicijngebruik/gezondheid) 

 Uitvoeren van een plaque kleurtest 

 In kaart brengen van conditie tandvlees 

 Verwijderen van tandsteen en plaque boven het tandvlees 

 Polijsten van tanden en kiezen 

 Aanbrengen van fluoride 

 Voorlichting en instructie geven over gebitsverzorging 

 Assiteren van de tandarts tijdens zijn programma

Wie zijn wij
Den2 is een multidisciplinaire groepspraktijk met tandartsen, mondhygiënistes, 
preventieassistenten en baliemedewerkers. Voor onze praktijk in Hilversum zijn wij, per 
direct, op zoek naar een ervaren preventieassistent/tandartsassistent, die ons team wil 
versterken. (32 uur).
Wie zoeken wij
Wij zoeken een enthousiaste preventieassisent/tandartsassistent die zich iedere dag weer 
inzet om het maximale voor onze patiënten te kunnen leveren. Naast doorzettingsvermogen 
en stressbestendigheid, moet je zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken en 
beschik je over:

 MBO 4 werk- en denkniveau en in het bezit of willen behalen van diploma 
tandartsassistent; 

 Kennis van relevante wet- en regelgeving en de geldende protocollen, instructies en 
richtlijnen (o.a. WIP-richtlijn); 

 Kennis van hygiëne en infectiepreventie in het kader van het steriliseren en 
desinfecteren van behandelruimten, materialen en instrumenten; 

 Kennis van alle instrumentarium en tandheelkundige materialen; 

 Een klant- en servicegerichte houding; 

 Plannings- en organisatievermogen; 

 Verantwoordelijkheidsgevoel; 

 Goede communicatieve en schriftelijke(digitale) vaardigheden; 



 Een proactieve en een resultaatgerichte houding; 

 Kennis van Office en Oase is een pre; 

 Een typediploma; 

 Een flexibele instelling, 

 Woonachtig in Gooi en Omstreken (harde functie-eis).

Werklocatie:
 Hilversum

Vereiste taal:
 Nederlands/Engels in woord en geschrift 


