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Column
Ditte

Wat een gedoe die AVG!

Vanaf februari zijn wij ons aan het verdiepen in de 
Algemene verordening gegevensbescherming we 
hebben er workshops aan besteed, bedacht wat wij als 
eenmanspraktijk allemaal moeten regelen om dataleks 
in welke vorm dan ook te voorkomen.
Echt bevatten kan ik het niet!
Iedereen weet alles van ons: de gemeente, de banken, 
de overheid, verzekeringsmaatschappijen. Van ons is 
alles bekend! Nu moet alles wat maar iets met een 
persoon te maken heeft, zoals het verwijzen naar een 
kaakchirurg, het overleg met een huisarts, contact 
met de accountant, de personeelsadministratie alles, 
alles moet versleuteld worden!

Maar dan?

Daarna ligt toch alles weer open en bloot?
Hoe zit het eigenlijk met een gewoon telefoonge-
sprek? Heel vaak wordt daarin naar naam en geboor-
tedatum gevraagd, moeten die in de toekomst ook 
met wachtwoord of versleuteld plaatsvinden? Wat te 
denken van onze laatste investering: sinds 2016 
drukken wij digitaal af, mogen wij die scanbeeldjes 
wel verzenden? Nee dus!
Verwerkingsovereenkomsten, privacyregelement, 
toestemmingsformulier, datalekregister, we zijn er 
enorm druk mee en al mee geweest.
Onze e-mailbox puilde een paar dagen geleden 
helemaal uit en degenen die nog geen secure e-mail-
adres hadden, stuurden de verwerkingsovereenkomst 
maar per veilige post! Is dat dan wel veilig? Hoe vaak 
horen we niet dat hele postpartijen verloren gaan?

Wederom doen wij maar weer netjes wat er van ons 
gevraagd wordt. Het kost enorm veel tijd, ergernis 
over hoe inefficiënt het is, en ons humeur wordt er 
ook niet echt beter van!

Volgende keer weer een gezellige column. 

Alignerbehandelingen – waarvan behandelingen 
met de merknaam Invisalign het meest bekend 
zijn – kunnen tegenwoordig door de meeste 
laboratoria geleverd worden (Fig. 5 A en B). 
De kosten van een beperkte alignerbehandeling 
zijn afhankelijk van het merk aligners dat 
gebruikt wordt en het aantal aligners dat voor 
herbehandeling noodzakelijk is, vrijwel gelijk aan 
de kosten van een herbehandeling met vaste 
apparatuur.

Conclusie
Helaas is het niet mogelijk om het bereikte resul-
taat van een orthodontische behandeling te 
garanderen. Het is onbekend welke behandeling 
na afloop stabiel zal zijn en na welke behande-
ling recidief zal optreden. Retentie wordt in alle 
gevallen aanbevolen. Het plaatsen van een 
retainer is echter geen garantie voor stabiliteit; 
controle van zowel de tandstand als de retainer 
is gedurende de rest van iemands leven  
gewenst. De assistent kan hierin een belangrijke 
rol spelen. 

Voor meer informatie mail: herobreuning@gmail.com

Figuur 5 A: Ontwerp van een aligner behandeling,  
B: Aligner op een geprint model
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