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peilstations

NVT-voorzitter Monetta de Bakker-Ruige zet zich in 
voor de wetenschappelijke belangen van tandartsen, 
zo vertelt zij op p. 10 in dit Nt. Het is volgens haar van 
belang dat tandartsen door verplichte bij- en nascho-
ling en het gebruik van richtlijnen hun kwaliteit laten 
zien. De groei van het aantal jonge tandartsen dat lid 
wordt van de NVT verheugt haar. Hoe denken deze 
tandartsen over het laten zien van de kwaliteit van 
hun zorg? 

De KNMT doet periodiek onderzoek naar de werkzaam-
heid en toekomstplannen van recent afgestudeerde 
tandartsen. De laatste keer in het voorjaar van 2014, 
onder de tandartsen die in 2010, 2011 of 2012 zijn afge-
studeerd. Veruit de meesten (86%) van hen zijn het 
eens met de stelling dat van tandartsen mag worden 
verwacht dat ze zich verantwoorden voor de kwaliteit 
van hun tandheelkundig handelen en inzichtelijk ma-
ken hoe ze hun kennis en vaardigheden op peil hou-
den. Hiermee is 6% het oneens, 8% staat er neutraal 
tegenover.

Vervolgens is gevraagd hoe zij denken over enkele con-
crete initiatieven om dit te doen. Dan blijkt dat 84% het 
belangrijk vindt dat bij- en nascholing verplicht wordt 
gesteld en dat 89% de ontwikkeling en naleving van 
klinische richtlijnen onderschrijft. Aan accreditatie van 
het bij- en nascholingsaanbod wordt door minder jon-
ge tandartsen (65%) belang gehecht. En slechts 25% 
vindt het belangrijk om ingeschreven te staan in het 
KRT. Dat laatste valt op, omdat dit voor de individuele 
tandarts wel een manier is om zijn inspanningen voor 
(het op peil houden van) de kwaliteit van zorg aan de 
patiënt inzichtelijk te maken.

Wel of niet verplicht

Belang volgens recent afgestudeerde tandartsen van enkele (individuele) initiatieven voor het op peil houden 
en inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorg. 

(heel)  
belangrijk

neutraal (heel)  
onbelangrijk

verplicht stellen van bij- en nascholing 84% 8% 8%

accreditatie van het aanbod van bij- en nascholing 65% 25% 10%

ontwikkeling en naleving van klinische richtlijnen 89% 10% 1%

inschrijving in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) 25% 32% 43%

n = 104
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