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Inleiding
Algemene praktijkrichtlijnen voor tandartsen zijn bedoeld als leidraad voor de praktijkvoering en de
organisatie van de zorg voor patiënten en de implementatie van de relevante wet- en regelgeving
daarbij. Praktijkrichtlijnen hebben bijvoorbeeld betrekking op de patiëntbejegening, de uitwisseling
van informatie met andere (mond)zorgverleners en verschillende aspecten van de organisatie van de
mondzorgverlening. De KNMT draagt zorg voor de ontwikkeling en herziening van algemene
praktijkrichtlijnen.1
De algemene praktijkrichtlijnen zijn beschikbaar op de website van de KNMT. Met enige regelmaat
wordt onderzocht in hoeverre tandartsen bekend zijn met deze richtlijnen en of zij ze gebruiken. Zo
ook in de Omnibusenquête van januari 2019.2 Hiervoor zijn in totaal 1.164 tandartsen die per e-mail
konden worden bereikt uitgenodigd. Van hen hebben er 206 (18%) de webenquête (deels) ingevuld.
Van deze respondenten was 93% werkzaam in de patiëntbehandeling. Deze bijdrage is gewijd aan
enkele uitkomsten, namelijk de bekendheid met en het gebruik door tandartsen die actief zijn in de
patiëntbehandeling van drie algemene richtlijnen met betrekking tot het patiëntendossier en het
medicatiebeleid in de tandartspraktijk. Concreet betreft dat de richtlijn Patiëntendossier, de richtlijn
Overdracht medicatie in de keten (opgesteld door vertegenwoordigers van zorgaanbieders, waaronder
de KNMT) en de richtlijn Elektronisch voorschrijven van recepten (opgesteld door de KNMG en
onderschreven door de KNMT).

Bekendheid
Figuur 1 laat zien dat ruim acht van de tien (84%) tandartsen naar eigen zeggen bekend zijn met de
richtlijn Patiëntendossier.
Figuur 1
Bekendheid van tandartsen met drie algemene richtlijnen van de KNMT die betrekking hebben op het
patiëntendossier en het medicatiebeleid, in 2019 (n = 171)
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De ontwikkeling en herziening van klinische praktijkrichtlijnen voor tandartsen is in handen van het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO).
Hierbij lag de focus op alle algemene praktijkrichtlijnen en daarnaast op praktijkwijzers en daarop gebaseerde standpunten die door de KNMT zijn
opgesteld en/of geautoriseerd.
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Veel minder tandartsen kennen de richtlijn Elektronisch voorschrijven van recepten (40%) en
Overdracht medicatie in de keten (35%). Laatstgenoemde richtlijn dateert oorspronkelijk uit 2008.
Een herzieningstraject, gestart in 2015, resulteerde in een herziene versie die in november 2019
verscheen. Dat was dus nadat deze enquête is uitgevoerd, maar in 2017 was al wel een leidraad
verschenen die de basis vormde voor de herziene richtlijn.

Gebruik
Aan de tandartsen die aangaven bekend te zijn met een algemene richtlijn is vervolgens gevraagd of
en in hoeverre zij deze in voorkomende gevallen ook gebruiken. Figuur 2 laat hiervan de uitkomsten
zien.
Figuur 2
Gebruik door tandartsen van drie algemene richtlijnen van de KNMT die betrekking hebben op het
patiëntendossier en het medicatiebeleid, in 2019 (n = 59-142)
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