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ByteGear biedt Wering Orthodontisten 
koppeling met Evidos

Het tijdperk van inkt en het heen en weer sturen van 
papieren documenten is definitief voorbij. “Onze 
patiënten vinden het zelfs wel fijn om digitaal te 
ondertekenen”, merkt Marjon Janmaat, 
officemanager bij Wering Orthodontisten. Met  
en  kon de orthodontistenpraktijk uit 
Hilversum de stap naar de digitale krabbel snel 
zetten.



“A smile is the prettiest thing to wear.” Met een team 
van zestien medewerkers voert 
beugelbehandelingen uit bij zowel kinderen als 
volwassenen. Na een intake stelt de behandelend 
orthodontist een plan op. Hierin staat onder andere het 
type beugel dat wordt gebruikt, de verwachte 
behandelduur en een inschatting van de kosten. Na 
akkoord en ondertekening van het plan kan de 
behandeling beginnen.
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Dan ging het plan mee naar huis en kregen we het soms 
pas halverwege de behandeling ondertekend terug. We 
waren bovendien veel tijd kwijt aan het inscannen en 
verwerken van de ondertekende documenten, en dan 
nog was je meestal niet helemaal up-to-date.” 



Een korte tijd heeft Wering Orthodontisten 
geëxperimenteerd met het ondertekenen op een iPad. 
Janmaat: “Tijdens de intake zijn ouders vaak wel 
aanwezig. Het idee was dat ze dan direct hun 
handtekening konden zetten onder het behandelplan. 
Maar in de praktijk liep de iPad vaak vast. We hebben 
toen bij ByteGear nagevraagd of zij een oplossing 
hebben voor het digitaal laten ondertekenen van de 
behandelplannen.”



Koppeling met Evidos

Het door ontwikkelde ByteGear is software 
speciaal voor orthodontiepraktijken. Bijvoorbeeld de 
Beugel Online-omgeving van Wering Orthodontisten is 
‘powered by ByteGear’. Het programma biedt daarnaast 
onder andere modules voor patiëntenregistratie, e-mail 
en facturatie, een uitgebreide agendafunctionaliteit en 
diverse koppelingen met de software van partners. Zo is 
voorzien in een koppeling met Evidos voor het digitaal 
ondertekenen van documenten. “ByteGear had voor ons 
de oplossing dus al op de plank liggen”, aldus Janmaat. 

 Synerga 

Afscheid van papier

Die ondertekening ging niet altijd even soepel, weet 
Janmaat. “In het verleden lieten we de 
behandelplannen na de intake op papier ondertekenen, 
maar kinderen komen lang niet altijd met een ouder 
naar een afspraak. 

https://www.evidos.com/nl/
https://www.bytegear.nl/
https://www.ortho-hilversum.nl/
https://www.synerga.nl/


De officemanager vond de ingebruikname van Evidos 
nog wel even ‘spannend’. “De integratie met ByteGear 
was nog redelijk nieuw, en dan verwacht je dat je tegen 
allerlei problemen aanloopt. Maar dat was helemaal 
niet het geval. We hadden wel een paar issues, maar 
die werden snel opgelost.”



Laaiend enthousiast

Hoe het ondertekenen met Evidos bevalt? Daar hoeft 
Janmaat niet lang over na te denken: “We zijn laaiend 
enthousiast. Het digitaal laten ondertekenen van de 
behandelplannen levert ons enorm veel tijdwinst op. 
Printen en vervolgens weer scannen van documenten is 
niet meer nodig. Daardoor besparen we op papier en 
inkt waardoor het ook nog eens een duurzame 
oplossing is.” 



Op het moment dat het behandelplan in ByteGear staat, 
gaat er automatisch een mail naar de ouders met het 
verzoek te ondertekenen. “Dat doen ze meestal redelijk 
snel”, constateert Janmaat. “Het ondertekende 
document komt automatisch in ByteGear terecht. Hier 
kunnen we precies bijhouden welke 
behandelingsplannen wel en niet zijn ondertekend. 
Eigenlijk alleen voor het aanschaffen van nieuwe credits 
voor ondertekenen maak ik een uitstapje naar de portal 
van Evidos.”

Meer informatie

Neem contact met ons op als je meer wilt 
weten over digitale handtekeningen of 
elektronische identificatie.
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