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Het kwaliteitsregister tandartsen (KRT) is een instrument om aantoonbaar te maken dat
tandartsen hun geneeskundige kennis bevorderen en zich open en toetsbaar opstellen, zoals
zij met het afleggen van de eed hebben verklaard. De registratienormen borgen dat
tandartsen gedurende hun loopbaan over voldoende actuele deskundigheid beschikken voor
de uitoefening van hun beroep én bevorderen de kwaliteit van zorg voor zover deze
beïnvloed wordt door de actuele deskundigheid en het functioneren van individuele
tandartsen.

Artseneed: Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn
medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patiënt
voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten.
Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen.
Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn
verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg
bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk. Ik zal zo het beroep van arts
in ere houden.
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Een persoon wordt voor een registratieperiode toegelaten tot het kwaliteitsregister tandartsen als die:
a. Ongeclausuleerd is ingeschreven als tandarts in het BIG-register;
b. Is aangesloten bij een klachtenregeling die voldoet aan de vigerende wetgeving;
c. De Nederlandse taal beheerst op niveau B2;
d. Verklaart kennis te hebben van de praktijkrichtlijnen voor tandartsen.

Een registratieperiode bedraagt vijf jaar.

Binnen één registratieperiode wordt 120 uur aan deskundigheidsbevorderende activiteiten besteed, waarvan:
a. Minimaal 40% gericht is op patiëntgebonden tandheelkundige zorgverlening (vakinhoudelijk);
b. Minimaal 20% gericht is op de context van de beroepsuitoefening (algemeen);
c. Minimaal 20% gericht is op reflectie op de beroepsuitoefening (reflectie);
d. 20% vrij te besteden is in één of meer van bovengenoemde categorieën.

Personen die binnen het tijdvak van een registratieperiode aan de registratienorm voldoen, worden voor een
nieuwe registratieperiode toegelaten tot het kwaliteitsregister tandartsen.

a. Eerste registratie: Gedurende de eerste registratieperiode wordt een persoon in het openbare
kwaliteitsregister tandartsen vermeld, nadat aan de norm voor toelating is voldaan.
b. Doorhaling: Personen die niet (meer) aan de norm voor toelating voldoen, en/of die aan het einde van een
registratieperiode niet in aanmerking komen voor herregistratie, worden doorgehaald in het openbare
kwaliteitsregister tandartsen.
c. Hernieuwde registratie: Personen die zijn doorgehaald in het openbare kwaliteitsregister tandartsen
worden opnieuw vermeld als zij voldoen aan de registratienorm en norm voor toelating waarbij op het
moment van meting teruggerekend wordt over een tijdvak van één registratieperiode.

Personen worden met een bijzondere vermelding opgenomen in het openbare kwaliteitsregister nadat:
a. aan de registratienorm is voldaan met 180 uur of meer aan deskundigheidsbevorderende activiteiten.
b. aan de normen voor toelating is voldaan.

a. De wijze waarop de registratienormen worden gehandhaafd, is nader bepaald in een registratiereglement.
b. De wijze waarop de tijdsbesteding aan deskundigheidsbevorderende activiteiten wordt gemeten en
geregistreerd, is nader bepaald in een scholingsreglement.
c. De werkwijzen die voortvloeien uit het gebruik van het registratiesysteem PE-online, gelden als aanvullende
voorwaarden.
d. De voorwaarden voor het melding maken van een registratie en het gebruik van het beeldmerk van het
register, zijn beschreven in het reglement beeldmerk.
e. De wijze waarop tandartsen bezwaar kunnen maken tegen besluiten over registratie, is beschreven in een
reglement voor bezwaar en beroep.
Deze normen gelden voor alle nieuwe registraties, herregistraties en hernieuwde registraties vanaf de
ingangsdatum van dit document. Tandartsen met een registratie onder de norm versie 2012 behouden die tot
het einde van hun registratieperiode; op verzoek kan die omgezet worden naar deze nieuwe norm. In alle
gevallen waar deze registratienorm niet in voorziet, beslist de registratiecommissie.
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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Toelichting

Aan de informatie in deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend.

Normwijziging

Deze registratienormen zijn een vervolg op de KRT registratienormen die zijn uitgegeven in 2012. Ze bevatten
dezelfde elementen met een andere indeling. Hierdoor wordt binnen hetzelfde kader meer keuzevrijheid
geboden om aan de registratienormen te voldoen. Ze sluiten beter aan bij de verschillende werkverbanden
zoals o.a. praktijkeigenaar, zelfstandige zonder eigen praktijk en werknemer.

Vermelding in het openbare register

Bij registratie wordt onderscheid gemaakt tussen het gebruiken van een KRT-account en een vermelding in het
openbare kwaliteitsregister tandartsen. Met het account kunnen tandartsen zich kwalificeren voor een
vermelding door opgave van gegevens en bij- en nascholing te laten registreren. Personen die niet in (meer)
het openbare register vermeld worden, behouden hun account zodat zij zich opnieuw kunnen kwalificeren.

Bijzondere vermelding in het openbare register

Na toelating worden tandartsen direct vermeld in het openbare register. Tandartsen die bij een herregistratie
in plaats van 120 uur meer dan 180 uur aan deskundigheidsbevordering hebben besteed, worden in de
volgende registratieperiode met een bijzondere vermelding erkend voor de in het totaal extra 60 uur of meer
gevolgde bij- en nascholing. Hiertoe behoren ook tandartsen die onder de vorige registratienorm versie 2012
herregistratie hebben behaald, die norm bedraagt al 180 uur deskundigheidsbevordering.

Vakinhoudelijke scholing

Cursussen, seminars, congressen, workshops en andere activiteiten die erop gericht zijn de kennis en
vaardigheden van het leveren van patiëntgebonden tandheelkundige zorgverlening te vergroten, vormen een
belangrijk aandeel in deskundigheidsbevordering. Het aanbod hiervan is het grootst. Op dit aanbod zal een
basale vorm van kwaliteitsbewaking zijn, waarbij onder andere gelet wordt op de actualiteit en de objectiviteit
van de aangeboden educatie.

Algemene scholing

Cursussen, seminars congressen workshops en andere activiteiten die erop gericht zijn de tandarts in zijn
werkomgeving beter te laten functioneren, dragen bij aan de context waarin de tandarts tandheelkundige zorg
verleent. Dit aanbod kan ook bestaan uit activiteiten die niet aan alle criteria voor vakinhoudelijke scholing
voldoen, bijvoorbeeld educatie over het gebruik van tandheelkundige apparatuur en materialen die
aangeboden worden door fabrikanten. Andere voorbeelden van scholing in deze categorie zijn communicatie
trainingen en trainingen gericht op management en ondernemerschap. Ze helpen om goede randvoorwaarden
te creëren voor de uitoefening van het beroep.

Reflectie

Er zijn een aantal activiteiten die als reflectie zijn aangemerkt. Momenteel zijn dat: gevisiteerd worden,
optreden als visiteur en patiëntenenquête. De gemiddelde tijdsbesteding van deze activiteit wordt uitgedrukt
in scholingspunten. Tandartsen kunnen zelf kiezen voor het type activiteit en het aantal keren dat zij die
ondernemen binnen een registratieperiode. Er ontstaat keuzevrijheid.

BIG-registratie

Met BIG-registratie wordt de bevoegdheid verworven om in Nederland te praktiseren; de tandarts valt
daarmee onder het tuchtrecht. Voor het behoud van de registratie controleert de overheidsinstantie op
werkervaring. Het KRT controleert op haar beurt wekelijks alle mutaties in het BIG-register en de maatregelen
in het kader van de wet BIG zoals een schorsing of bevoegdheidsbeperking. Het KRT bewaakt zo dat tandartsen
die in het KRT-register vermeld worden, zelfstandig bevoegd zijn om te praktiseren. Op verzoek kunnen
tandartsen hun KRT-registratieperiode synchroon laten lopen met hun BIG-registratieperiode.

Klachtenregeling

Voor patiënten is van belang dat zij gehoor kunnen vinden als zij niet tevreden zijn over de geboden zorg. De
wet verplicht tandartsen om een klachtenfunctionaris te benoemen, doorgaans wordt daar invulling aan
gegeven met een klachtenregeling bij één van de beroepsorganisaties. Het KRT registreert bij welke regeling de
tandarts is aangesloten. Patiënten die zich bij het KRT melden met een klacht kunnen zo naar de juiste instantie
worden doorverwezen.
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Nederlandse taal

Het beheersen van de Nederlandse taal is essentieel om in Nederland zonder misverstanden in de
zorgbehoefte van patiënten te voorzien. Naarmate meer tandartsen vanuit andere landen in Nederland
werken, wordt het belangrijker om te bewaken dat patiënten in hun eigen taal goed begrepen worden én
duidelijke en begrijpelijke voorlichting ontvangen. Sinds 2017 is taalvaardigheid een voorwaarde voor BIGregistratie. Het KRT bewaakt ook de taalvaardigheid van tandartsen die voor 2017 een BIG-registratie hebben
verkregen.

Praktijkrichtlijnen

Praktijkrichtlijnen bevatten belangrijke aanwijzingen en protocollen voor behandelingen. Deskundige
tandartsen weten wanneer zij het best volgens de richtlijnen kunnen handelen én weten onder welke
omstandigheden zij daarvan het best gemotiveerd kunnen afwijken. Voor een registratie wordt verwacht dat
de tandarts kan verklaren in voldoende mate op de hoogte te zijn van de praktijkrichtlijnen.
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