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Jonge tandartsen over
de patiëntbehandeling
tijdens hun opleiding
Eind 2017 vroeg de KNMT tandartsen van de afstudeerjaren 2012
tot en met 2017 hoe zij hun opleiding beoordeelden. In 2018 zijn
in het NT al enkele uitkomsten gepresenteerd van dit onderzoek,
waaraan 314 tandartsen deelnamen. In deze bijdrage ligt de
focus op de aansluiting van de manier van patiëntbehandeling
tijdens de opleiding en hoe tandartsen dat daarna in de praktijk
zijn gaan doen.
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