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Even voorstellen 

• 1983-1988 Tandheelkunde, Universiteit van Amsterdam 

• 1988-1990 specialisatie tandarts gnatholoog (NVGPT) 

• 1990-2006 Algemene praktijk centrum Amsterdam 

• 2000-2007 Chef de Clinique, afdeling Orale Functieleer 

• 2007-2008 Hoofd Masterprofiel restauratieve 

tandheelkunde 

• 2008-heden Chef de Clinique onderwijspraktijken ACTA 

• 2009-2010 Chef de Clinique Ivory-Ivory 

• 2010 MSc. Hoger Medisch Management; Bedrijfskunde VU 

• 2012 Promotie (PhD): Slaap Bruxisme 

 

 

 



Menu 

 

• Algemene inleiding  

– Aanleiding 

– Kwaliteit 

– Professionalisering in de zorg: praktisch 

– Praktische invulling in patiëntendossier  

 

 

 



Aanleiding 

 
• Algemeen: maatschappij  

– Patiënten 

– Inspectie 

– Verzekeraars  

 

 

 



Profiel tandarts: 

• Tandarts-professional: 

– Brede thk en medische context. 

–  Technisch optimaal 

• Tandarts-academicus: 

– EBD: actuele stand vd wetenschap 

– Levenslang leren 

• Tandarts-zorgverlener: 

– Goede communicatie 

– Samenwerking 

– Organisatie 

– Maatschappelijk bewustzijn 

 

Raamplan tandheelkunde (2008)  



Competentiedomeinen tandarts(bij 

afstuderen + daarna): 

 

I  Hanteren van klinisch-tandheelkundige 

problemen 

II  Wetenschappelijk denken en handelen 

III  Communiceren en samenwerken 

IV  Maatschappelijk handelen 

V  Organiseren van mondzorg 

VI  Tandheelkundig handelen 

Domein professionaliteit 

 

Raamplan tandheelkunde (2008)  



Domein professionaliteit; overkoepelend domein: 

 Verbindt de zes andere domeinen. De Tandarts moet kunnen 

integreren, verantwoordelijkheid nemen en verantwoording 

afleggen. 

– Integreren:  

• Integreert bekwaamheid en deskundigheid bij alle domeinen 

• kent de grenzen van eigen competenties  en   

• kent protocollen, richtlijnen en standaarden en ontwikkelt deze. 

– Verantwoordelijkheid nemen:  

• de tandarts handelt ethisch en toont respect naar iedere 

individuele patiënt, houdt rekening met kwetsbare groepen.  

• Hij heeft een houding van levenslang leren.  

• Houdt de regie in de mondzorg en deelt verantwoordelijkheid. 

– Verantwoordelijkheid afleggen: Reflectie, zelfkritisch.  

• Systematische organisatie en legt verantwoording af aan de 

patiënt, medewerkers, collega’s, de beroepsgroep, de 

wetenschappelijke kaders en de samenleving.  

  

 
 

Raamplan tandheelkunde (2008)  



Kwaliteit  
(in de thk zorg) 

 

• Beroepsorganisatie (NMT):  

– Client/klantgerichtheid: het centraal stellen van de klant; dus 
bijv: een goede informatie en een prettige omgeving. 

Patiëntenenquêtes en evaluatie, klachtenregeling. 

– Tijdigheid: wachttijden (hoe lang om een afspraak te krijgen en 
in de wachtkamer), spoeddienst. 

– Veiligheid: stralingshygiëne, WIP protocol, prikaccidenten. 

– Effectiviteit: inhoudelijke kwaliteit van behandelingen, bij- en 
nascholing. 

– Efficiëntie: Juiste indicatie, over- onderbehandeling, 
maatschappelijke verantwoordelijkheid en patiëntendossier.  

– Toegankelijkheid: iedereen naar de TA, certificering. 

 

 

 



Kwaliteit  
(in de thk zorg) 

 

• Patiëntenorganisatie: Ned Pat Platform 

– De TA is bekwaam en bevoegd: BIG registratie. 

– Pijn en zorg: adequate preventie en behandeling op 

hoog niveau. 

– De TA (praktijk) is klantgericht: meet en evalueert 

behoefte klant. 

– Transparantie: wie, wat en hoe doet een tandarts het, 

bij- en nascholing, etc. 

– Informatie:  volledige info, zowel inhoudelijk, financieel 

als qua kennis en ervaring behandelaar. 

– Wetenschappelijke onderbouwing 

– Vrijheid van behandelaar en behandelkeuze 

– Goede klachtenregeling 

 

 



Professionalisering 

Tandarts vs Mondarts  

 

• Van eenling naar teamplayer 

• Van disciplinair naar multidisciplinair 

• Van uitleg naar overleg 

• Van beslissen naar consensus 

• Community of learners 

• Van behandelplan naar Zorgplan 

• Consolidatie vs creativiteit en  

 innovativiteit 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18181936?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18181936?ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum


Patiëntendossier 

patiëntendossier 

financieel inhoudelijk 

UPT codes Algemeen Medisch/thk 

inhoudelijk 



Patiëntendossier algemeen 

 Wens patient 

 Med; THK; psychosoc anamnese  

 Inhoudelijk: protocollisering 

 Systematische verslaglegging 

 Geen verrichtingencode verslag! 

 DIB systematiek, aangevuld met Dx;Ex;Tx 

 Ex: etiologie 

Dx: (differentiële) diagnose 

 Tx: therapie 

 Duidelijke voorlichting naar patiënt: 

 IC 

 FC 

 



Praktische invulling in patiëntendossier  

 Hoe verloopt een intake: 

Wat zijn de vaste stappen die doorlopen worden bij een Intake van een nieuwe patiënt.  protocol Intake-PMO TT.pdf ; cariesrisico 

form uitgebreid.pdf 

 Hoe verloopt een spoedbehandeling: 

Idem: kortom; ontwikkel een vaste systematiek voor het uitvoeren van een spoedbehandeling, zowel tijdens reguliere- als buiten 

praktijktijden. 

 Hoe wordt een Zorgplan / behandelplan opgesteld:  

Wederom: hanteer een vaste  stappen-systematiek (beslisboom), inclusief administratieve vastlegging. 

 Hoe vindt de informatie naar de patiënt toe plaats: 

Vaste systematiek voor Informed Consent (IC) en Financial Consent (FC). Bevestiging hiervan het liefst schriftelijk en door de patiënt 

ondertekend (bij uitgebreide plannen sowieso wenselijk voor IC en bij FC > € 150,--). Wat als het aangepast dient te worden, 

wat zijn de nadelen van een plan etc.  

 Volgordelijkheid van een behandeling: (bijv: Pijn, acuut, mhg, paro, schoon en dicht, restauratief): 

Bepaal (samen met de patiënt) de volgorde en fasering van de behandeling op inhoudelijke, persoonlijke en/ of financiële 

redenen en leg dit vast. 

 Vaststelling zorg/behandel(eind)doel: 

Leg met de patiënt de korte- en lange termijn doelen van een behandeling vast. Evalueer de behaalde resultaten. 

 Inhoudelijk administratief: 

Ontwikkel een vaste systematiek voor het dossier / notities. Bijv.:  

• Wens/reden van bezoek patiënt  

• Med.; thk.; psycosoc. 

• Dx.= Diagnose; Ex.= etiologie en Tx.= therapie / behandeling. Welke materialen zijn er gebruikt: maak vaste omschrijvingen, 

zodat het alleen hoeft te worden aangeklikt. Wie, wat waar en waarom!  

• Beschrijving behandeling (beschrijvend + bijv. welke materialen en hoeveel, evt. bijzonderheden) 

• Vervolg 
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Cyclus 
diagnostiek => 

anamnese  

diagnostiek => 
klinisch 

onderzoek  

Dx; Ex; Tx. 
zorgplan 

behandeling 

 periodiek 
mondonderzo

ek => 
diagnostiek 

opnieuw: 
anamnese, 
diagnostiek 
(bijsturing) 

Zorgdoel 



 

 

 

Ervaring vs kwaliteit (SMART)  

“Making too many mistakes with growing confidence” 

Specifiek (objectief) 

Meetbaar 

Acceptabel (toetsbaar) 

Realistisch  

Tijdgebonden 

Resultaat ? 



Provide care instead of Cure!  

 



Patiëntendossier 

 

• Protocollisering 

• Kwaliteit 

• Diagnose, Etiologie, Therapie 

• Zorg ipv behandeling 

• Goede eenduidige verslaglegging met 

onderbouwing 

  

 

 

 



Patiëntendossier 

 

• Protocollisering 

• Kwaliteit 

• Diagnose, Etiologie, Therapie 

• Zorg ipv behandeling 

• Goede eenduidige verslaglegging met 

onderbouwing 

  

 

 

 


