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Bijlage Scholingsreglement

Dit document geldt als bijlage voor het Scholingsreglement.
Canmeds is een raamwerk van rollen/competenties die van zorgprofessionals verwacht mogen worden om
adequaat in de zorgbehoefte van de patiënten te kunnen voorzien. Een competente tandarts integreert
naadloos al deze competenties in zijn/haar beroepsuitoefening. Het benoemen van de afzonderlijke
competenties, onder andere bij aangeboden scholing, helpt de tandarts zich bewust en zo breed mogelijk te
ontwikkelen.
De beschrijvingen van de competentiegebieden zijn overgenomen uit het competentie Raamplan
tandheelkunde, versie 2020. De beschrijving is een samenvatting. Bekijk het brondocument voor een volledige
beschrijving.
In overeenstemming met de statuten vastgesteld door het bestuur KRT,
op voordracht van de registratiecommissie KRT,
te Utrecht, 28 oktober 2020,
drs. P. Menzel-de Groot
voorzitter
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1.

Vakinhoudelijk handelen

De mondzorgprofessional bezit de kennis en vaardigheden van zijn deskundigheidsgebied die nodig zijn voor
het inventariseren en analyseren van klinische problemen, zodat beslissingen worden genomen die leiden tot
het bereiken en handhaven van een optimale mondgezondheid. Hij is zich tevens bewust van zijn beperkingen
daarin en bezit voldoende kennis en vaardigheden om klinische beslissingen af te wegen tegen de achtergrond
van de individuele medische en psychosociale status van de patiënt.
De mondzorgprofessional besluit op basis van een verantwoorde diagnostische afweging tot een interventie en
bezit daartoe de tandheelkundig-technische kennis en vaardigheden. Hij is zich bewust van zijn beperkingen
daarin en is in staat, als hij zelf niet over de benodigde kennis en/of vaardigheden beschikt, deze elders te
(laten) verkrijgen.

2.

Communicatie

3.

Samenwerking

4.

Kennis en wetenschap

De mondzorgprofessional bouwt een effectieve en respectvolle behandelrelatie met patiënten op en verkrijgt
door goed te communiceren de relevante informatie. Deze informatie deelt en bespreekt hij met de patiënt en
met collegae en andere zorgverleners die bij het bereiken en handhaven van de mondgezondheid van de
patiënt zijn betrokken, met inachtneming van de privacy volgens wet- en regelgeving.

Binnen het mondzorgteam is de mondzorgprofessional in staat om in voorkomende gevallen als primus inter
pares bij de behandeling van de individuele patiënt op te treden. Hij legt de bevindingen zodanig vast dat
samenwerking en overdracht ongestoord kunnen plaatsvinden. De mondzorgprofessional overlegt doelmatig
en met respect voor ieders competenties met collegae en andere zorgverleners. Hij verwijst adequaat, vraagt
doeltreffend en tijdig intercollegiaal consult en draagt zo bij aan een doeltreffende interdisciplinaire
samenwerking en ketenzorg.

De academische competenties zijn de bouwstenen van de professie. Ze vormen de basis voor het nemen en
onderbouwen van beslissingen op velerlei vlakken. Ze dragen bij aan de continue kwaliteitsverbetering van de
zorg op individueel en professioneel niveau: informatie verwerven en gebruiken, reflecteren op en analyseren
van zorguitkomsten. Ze definiëren de positie van de tandarts in de maatschappij en in de praktijk.
De tandarts is bekend met de grondbeginselen van wetenschappelijk onderzoek en heeft in zijn opleiding actief
kennisgemaakt met de uitvoering daarvan. Hij beschikt over academische vaardigheden, zoals analytisch
denken, logica en argumenteren, interpreteren en reflecteren, en is in staat deze te integreren in zijn
deskundigheidsgebied.
De tandarts beschikt over een gedegen wetenschappelijke achtergrond en kan problemen systematisch
benaderen en oplossen en is hierbij in staat tot een ‘evidence-guided’ werkwijze. Hij beoordeelt kritisch
medische en tandheelkundige informatie. Hij toetst zijn kennis en vaardigheden aan de stand van de
wetenschap en bevordert de verbreding en ontwikkeling van wetenschappelijke vakkennis.

5.

Maatschappelijk handelen

6.

Organisatie

De mondzorgprofessional kent en herkent de determinanten van mond(on)gezondheid. Hij bevordert de
mondgezondheid van patiënten en de gemeenschap als geheel en handelt volgens de relevante wettelijke
bepalingen en gedragsregels. Bij vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling meldt hij dit op
adequate wijze aan de daartoe aangewezen instanties. Bij incidenten, complicaties, calamiteiten en klachten in
de mondzorg treedt hij adequaat op.

De mondzorgprofessional organiseert het werk op zodanige wijze dat er een balans is tussen patiëntenzorg en
zijn persoonlijke ontwikkeling. De organisatie in de mondzorgpraktijk en in de thuissituatie is zodanig dat de
mondgezondheidszorg voor de patiënten optimaal kan plaatsvinden en de risico’s voor de eigen gezondheid en
die van de medewerkers worden geminimaliseerd. Hij werkt doeltreffend en doelmatig en besteedt de
beschikbare middelen voor de patiëntenzorg op verantwoorde wijze.
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7.

Professionaliteit en kwaliteit

Professionaliteit en kwaliteit betreffen het vermogen om de goede dingen goed te doen: de juiste keuzes te
maken, deze op de juiste wijze uit te voeren en daarover verantwoording af te leggen. De
mondzorgprofessional beweegt zich daarbij voortdurend tussen verantwoording nemen voor, verantwoording
afleggen over en reflectie op het eigen handelen. Hij levert, zoals geformuleerd in de Wkggz, goede zorg
waaronder wordt verstaan zorg van goede kwaliteit en van goed niveau, die in ieder geval veilig, doeltreffend,
doelmatig en cliëntgericht is, tijdig wordt verleend, en is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt. Hij stelt
zich toetsbaar op, staat open voor feedback en is in staat zijn handelen op concrete en expliciete wijze te
beschrijven. Hij betrekt daarbij relevante anderen (patiënten, beroepsgroep en samenleving). De reflectieve
vaardigheden waarmee hij zijn handelen beschouwt, worden mede ontwikkeld in het competentiegebied
Kennis en wetenschap (academische professionaliteit).
Zijn verantwoording is begrijpelijk, transparant en redelijk voor de ontvangende partij. In zijn professionele
gedrag maakt hij duidelijk heersende waarden en normen te kennen. Hij is in staat om bij zijn handelen
verschillende (ethische) principes af te wegen, zoals ingrijpen of niet ingrijpen, volgen of afwijken van
richtlijnen, verwijzen of zelf behandelen. Hij handelt integer en kent zijn professionele autonomie en
respecteert die van de patiënt. Als mondzorgprofessional is hij in staat de competenties uit de verschillende
gebieden te integreren, en kent daarbij zijn grenzen. Hij is door zijn opleiding toegerust om een leven lang te
leren en zet zich in om de professie waar mogelijk verder te ontwikkelen.
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