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Opleidingen:

1. Basisopleiding, Basisschool Born (Li) en Budschop Nederweert (Li) - afgerond 06-1995 
2. Middelbare opleiding HAVO, Bisschoppelijk College Weert - afgerond 06-2000 
3. Management, Economie en Recht, FONTYS Hogeschool Eindhoven, HBO - deelname 5 maanden, niet afgerond 
4. multimedia Programmeren & Vormgeving | richting: auditing | Grafisch Lyceum Eindhoven, MBO - afgerond 06-2004 
5. Mondzorgkunde PLUS, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, HBO bachelor - afgerond 06-2009 
6. Accountancy, Leidse Onderwijsinstellingen, HBO bachelor thuisstudie - gestart MEI 2020, duur van minimaal 4 jaar tot een maximale duur 

van 6 jaar.


Werkplekken vanaf 2008:
Naam organisatie, start- en stopjaar, contractvorm, functie: toegepaste 

software:
Tandartsenpraktijk DCM van den Bol, Son en Breugel Novadent
2008 - 2011 loondienst | functie: mondhygiënist PLUS, 2d/w
Praktijk voor parodontologie Goes en Bergen op Zoom Exquise
2009 - 2010 loondienst | functie: mondhygiënist PLUS, 2d/w
Tandartsenpraktijk Nederweert voor implantologie, mondhygiëne en tandtechniek Novadent
2010 - 2013 loondienst | functie: mondhygiënist PLUS, geen prepareer- en 

restaureerwerkzaamheden, 3d/w
Mondhygiënistnpraktijk Prinsensingel, Roosendaal OrthWin
2011 - 2013 loondienst | functie: mondhygiënist PLUS, geen prepareer- en 

restaureerwerkzaamheden, 2d/w
Tandarts Otten, Eindhoven Exquise
2015 -2017 loondienst | functie: mondhygiënist PLUS, 2d/w
Tandartspraktijk Verhaegen/het Tandhuys, Venray Exquise
2015 - 2016 loondienst | functie: mondhygiënist PLUS, 2d/w
Tandartspraktijk Dental Clinics, Maastricht, vestiging Centrum en De Scharn Exquise
2017 loondienst | functie: mondhygiënist PLUS, 3d/w
Restaurant de Tos, Weert n.v.t.	
2018 loondienst | functie: allround keukenmedewerker | 5d/w, 36 uur/week
Tandartspraktijk Steenbeek, Helmond Novadent
2018 - 2020 ZZP | functie: mondhygiënist PLUS, 2d/w
Tandartspraktijk Schroeder, Tilburg Exquise
2019 - 2021 ZZP | functie: mondhygiënist PLUS inval 1-2d/w OPROEPBAISIS
Mondhygiëne Praktijk Tilburg, Tilburg nu GAEV Dental Simplex
2019 - 2020 ZZP | functie: mondhygiënist PLUS, geen prepareer- en restaureerwerkzaamheden, 

1d/w OPROEPBAISIS
Praktijk voor Parodontologie & Implantologie, Venlo Simplex
01-02-2019 - 01-01-2021 loondienst | functie: mondhygiënist PLUS, geen prepareer- en 

restaureerwerkzaamheden, 1,5d/w
DentConnect GEMERT (voorheen: Samenwerkende Tandartsen Gemert) Exquise
01-05-2021 - 31-05-2021 ZZP | functie: mondhygiënist PLUS, prepareer- en restaureerwerkzaamheden 

bespreekbaar, 1d/w
DentConnect WAALRE, Centrum Mondzorg Waalre Exquise
20-05-2021 - 15-08-2021 ZZP | functie: mondhygiënist PLUS, prepareer- en restaureerwerkzaamheden 

bespreekbaar, 3d/w, TIJDELIJKE VERVANGING
De Rooyse Wissel, Oostrum >> Instituut voor Forensische Psychiatrie MS Office pakket
25-10-2021 - 02-11-2021 uitzendbureau | functie: notuliste | 5d/w, 36 uur/week
Tandartspraktijk THORN, Thorn Simplex
20-12-2021 - 01-03-2022 ZZP | functie: mondhygiënist PLUS, prepareer- en restaureerwerkzaamheden 

bespreekbaar, 1-3d/w, TIJDELIJKE VERVANGING
A.W. Balke | Tandartspraktijk THORN, Thorn Exquise Next Gen.
01-03–2021 - 01-11-2022 ZZP | functie: mondhygiënist PLUS, prepareer- en restaureerwerkzaamheden 

bespreekbaar, 1-3d/w, TIJDELIJKE VERVANGING
Distributiecentrum Lavaan, WEERT n.v.t.
21-11-2022  -  heden loondienst | functie: leveren geadresseerde krant van 05:00u - 07:00u | 6d/w, 15 

uur/week
Liften Motive B.V., LOENEN n.v.t.
09-01-2023 - 02-02-2023 loondienst | functie: administratief medewerker en servicedesk telefonist, 5 d/w, 32 

uur/week
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M . A . E .  K U R S T E N  
cv update per 02-02–2023 

ON the w.w.w.


✓ HAVO, 5 jaar 
✓ Multimedia & Vormgeving, MBO, NIVEAU 4, 3 jaar 
✓ Mondzorgkunde PLUS HBO, HBO bachelor of health, 4 jaar

 

t.	 : (+31) 06 12 454 221

@	 : info@maekursten.nl 
i.	 : www.maekursten.nl 

AGB [onderneming]	 : 87051789 
KVK registernummer	: 72662948 

geboorte datum	 : 25-11-1982 (V) 
woonplaats	 : Nederweert 
roepnaam	 : Miranda 
Aanvullende informatie is ten alle 
tijden op te vragen bij mij, 
middels de in dit cv weergegeven 
contactgegevens! 
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De oplevering van mijn loopbaan als mondhygiënist in het kort: 

Mondhygiënist zijn is eigenlijk een zelfstandig ondernemer zijn. Alle werkzaamheden worden, kunnen en mogen zelfstandig worden uitgevoerd. Het 
gehele vak is gebaseerd op protocollen en overeenkomsten waarbij protocollen zoals bekend vanuit de opleiding van zowel mondzorgkunde als 
tandheelkunde betreft een plan op te stellen aangaande de gebitssituatie van een individu te vertalen zou moeten worden naar een richtlijn, wat 
een mogelijk te horen verplichting hiertoe ietwat weg neemt en ook het plan zeker niet minder effectief maakt gelet op vlakken ook gezien vanuit de 
patiënt. Dit behoeft zoals mogelijk en wellicht leesbaar zeer zeker mijn voorkeur. Dit houd vanuit mij in dat ik voorstander ben van het afnemen van 
een bacteriologisch onderzoek en dit ook zeer uitdrukkelijk vertegenwoordig richting de patiënt. Het daadwerkelijk innemen van een antibioticakuur 
indien dit een constatering is baat hierbij te kunnen hebben is eveneens een keuze aan de patiënt maar biedt een dekking, een verzekering van 
juist handelen, voor zowel de werkzaamheden van de behandelaar als de keuze van de patiënt al dan wel al dan niet een benodigde subgingivale 
reiniging te ondergaan op gelieve een korte termijn en/of een frequentie van 3 maanden gebaseerd op wetenschap waarbij voordeel behaald kan 
worden betreft het voortzetten van een parodontaal conflic zogezegd aan te houden betreft een subgingivale gebitsreiniging waarbij kosten kunnen 
oplopen gedurende een periode waarbij dit niet, om welke reden dan ook, niet haalbaar is, op de lange termijn. Het mondzorgkarakter zal zo ook 
meer de bedoelde preventieve karakter verkrijgen dan wel behouden. Wat een postitief punt is! Een controle over een gebitssituatie wordt op deze 
wijze ingedeeld met een mogelijk andere frequentie van een afspraak bij, in deze, de mondhygiënist waarbij inkomsten behouden zullen blijven 
alsmede dan ook de verzekering van een gezond gebit. WIN-WIN. Overeenkomsten met zowel de behandelend tandarts, huisarts en/of specialist 
als de patiënt is een vaak een na te streven doel wat eigenlijk een ‘gang van zaken’ zou moeten zijn iniddels mag best worden geconstateerd 
hardop zogezegd, een rapportage-werkwijze met volledige inzage door ook de patiënt is vanuit mij dan ook direct na een behandeling mogelijk 
waarbij een patiënt vrij is te reageren binnen 7 dagen op gedocumenteerde waarnemingen aangaande de gezondheid en mondgezondheid van 
de patiënt als valt onder het protocol en indien een patiënt hiervoor kiest op mogelijke incorrecties. Dit door een uitdraai van de documentatie en/of 
per beveiligde email waarbij in alle gevallen de wet AVG in acht genomen zal worden. Bij een bespreking zal, zoals vooraf gecommuniceerd wordt 
aan de patiënt en ook gedocumenteerd wordt met getekend ‘akkoord’ van de patiënt uiteraard zoals goede, nuttige, rapportering zich mag 
presenteren zal een tarief worden gehanteerd van controle-afspraak met een uiterlijke bespreekduur al dan wel al dan niet in de praktijk dus ook 
per telefonisch van 15 minuten. Door alle tot op heden bekende banen in goede banen te laten geleiden met mede een opzet zoals mijn ervaring 
mij geboden heeft en zoals hierboven beschreven maakt ondernemen een super leuke activiteit! Een verschil op daadwerkelijk een eigen 
bedrijfsvoering te leiden in vergelijking met werken onder een werkgever, is veelal het inzicht in de totale boekhouding. ‘De cijfers’. Ook dit heb ik mij 
door de jaren heen eigen gemaakt. Mede dan ook door veel interessante punten te zijn tegengekomen tot aan waar ik nu ben heb ik besloten dat 
ook een diploma, HBO-bachelor Accountancy in deze, een zeer waardevolle toevoeging zal zijn een nóg gestroomlijnder patiënt-behanelaars-
contact. Positief! Maar, dat is, wat eveneens mijn ervaring mij zegt, een individuele visie. Een eigen praktijk leiden zou ik uiteindelijk ook graag weer 
willen hervatten, naast de ‘core’ werkzaamheden als mondhygiënist; het verkrijgen en/of behouden van een meest optimale mondgezondheid bij 
iedere ingeschreven patiënt! Een eigen praktijk inrichten kost geld. De structuur om winst te maken in een vakgebied in de zorgsector zit meer 
uitgebreid, complex, in elkaar dan mogelijk tegenover iedere andere dienstverlening met mijn liefde, voorkeur, om ook de psychologie bij iedere 
betrokkenen ‘gezond’ te houden. ‘Zorg’ immers, het (mogelijk) leed van een ander, is niet iets om ‘rijk’ mee te mogen worden. Op financieel gebied 
dan dus. Naar mijn gevormd, gecreëerd, idee door zowel opleiding als ervaring in het vak als wellicht en ook zichtbaar in mijn curriculum vitae door 
levenservaring. Opgedane kennis buiten een volledig te hebben gevolgd opleidingstraject binnen vakgebieden die ‘men’ ‘passeert’, tegenkomt, in 
alle jaren met en zo mogelijk ook voor anderen. Dit meenemend, op dit moment kunnen mijn super leuke, coole plannen nog niet 
worden voortgezet tot uitvoering om opnieuw te starten met een eigen praktijk in dan dus een praktijk met mijn eigen 
naam op de gevel! Al dan wel al dan niet letterlijk! :) 

Meer informatie over mijn werkzaamheden tot op heden! zou bekeken/gelezen kunnen worden op o.a. www.maekurstenfreelance.nl!  

Voor nu ben ik super enthousiast op zoek naar een fulltime, 40 uur maximaal per week, GEVULDE 
agenda (honorarium op basis van een contract in loondienst en/of op basis van een 
overeenkomst van opdracht). Per direct ben ik inzetbaar. Meer locaties ambitieer ik 
altĳd! Zoals mĳn moeder altĳd zegt; “Verandering van spĳs doet eten!”. Dit houdt voor mij in, hoe breder een horizon verkend, hoe meer 
volledigheid te bieden. In dit geval ‘directe’ kennis ter beschikking betreft de verschillende disciplines in het vak mondzorg. Het uitgangspunt is 
natuurlijk altijd een vaste werknemer/opdrachtnemer te vinden voor lange termijn, of eerder gezegd misschien, gezien mijn werkzaamheden ook 
als zzp-er kunnen worden uitgevoerd; ‘voor een prettige samenwerking met gedaan werk met een ver strekkende gezonde conflictloze, toekomst!’ 
:) 

Super graag hoor ik uw reactie! Per email en per telefoon [+31 (0) 612454221] ben ik 24/7 
bereikbaar!


Mocht wij elkaar net mislopen, neem ik zo snel als mogelijk terug contact op, dit zal 
zijn uiterlijk 2 werkdagen na een telefoontje waarbij een gesprek niet heeft kunnen plaatsvinden.


Voor de actuele beschikbaarheid in dagen ter aanbod, kijk op www.maekursten.nl! >> 
[https://www.maekurstenfreelance.nl]


Hopelijk en super graag tot snel! :)  
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ARBEIDSVOORWAARDEN IN AANBOD, MIJ AANGAANDE :): 

contractvorm loondienst (4): 
1. transparante werkwijze volgens protocol, afspraakduur en werktijden in overleg; 
2. pensioenregeling: wenselijk; 
3. werktijden: kantoortijden, flexibele tijden, maximaal 40 uur per week. Zie de online agenda onder [PER DIRECT! [opdrachtgevers]] voor beschikbaarheid!; 
4. salaris (honorarium): bespreekbaar volgens salariëring NVM (De Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten). 

contractvorm ZZP (4): 
1. onafhankelijke klachtenregeling, huidige partij: De Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten, NVM; 
2. transparante werkwijze volgens protocol, afspraakduur en werktijden bespreekbaar; 
3. werktijden: kantoortijden, flexibele tijden, maximaal 40 uur per week. Zie de online agenda onder [PER DIRECT! [opdrachtgevers]] voor beschikbaarheid!; 
4. honorarium: XX% van de omzet.

bijscholing (3): 
1. maandelijks d.m.v. de in het NTvT [gerenommeerd tandartsenblad Nederlands Tijdschrift van tandartsen] gepresenteerde 

kennistoetsen; 
2. certificaat ‘update röntgenologie’ mei 2021; 
3. bijscholing ‘anders’ op verzoek. 

Overig (6): 
1. rijbewijs auto; wenselijk maximaal 1 uur reistijd, ongeveer 70km vanaf woonplaats; 
2. titerbepaling anti-HBs >2000 mIU/ml; 
3. nieuwe softwarekennis en bijzondere baliewerkzaamheden snel geleerd en werkbaar weten te maken voor alle partijen die zich 

melden; 
4. COVID-19 vaccinatie Moderna, tweede vaccinatie 01-09-2021, QR-code per 15 september 2021 beschikbaar, GEEN booster-

vaccinatie tot op heden d.d. do.02-02-2023; 
5. KRM [Kwaliteitsregister Mondhygiënisten]: waarborging van kwaliteitsaanduiding richting de patiënt, bespreekbaar; 
6. diploma’s en benodigde documenten opvraagbaar via genoemde contactgegevens. 

talen tot op heden: 
1. Nederlands: goed - zeer goed 
2. Duits: voldoende - goed 
3. Engels: goed 

referentie: 

A.W. Balke | Tandartspraktijk Thorn, THORN, mw. Anne Balke, tandarts, 📞  tel.: (+31) 0475 562008


Drie foto’s met mij erop in de praktijk te Vessem (NB):


© 27 maart 2021
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