NEDERLANDSE VERENIGING VOOR KINDERTANDHEELKUNDE
1/6

REGLEMENT
VOOR DE TANDARTS-PEDODONTOLOOG

Uitgave: 7 november 2014

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR KINDERTANDHEELKUNDE
2/6
INHOUDSOPGAVE
Reglement voor de Tandarts-Pedodontoloog
Paragraaf 1 Inleiding
Paragraaf 2 De taken van de Tandarts-Pedodontoloog
Paragraaf 3 De te stellen eisen aan erkenning als Tandarts-Pedodontoloog
Paragraaf 4 Het protocol voor de samenwerking tussen Tandarts-Pedodontoloog en de verwijzend tandarts
Paragraaf 5 Voorwaarden voor de continuering van de kwalificatie Tandarts-Pedodontoloog
Paragraaf 6 De regels met betrekking tot de herkenbaarheid van de Tandarts-Pedodontoloog

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR KINDERTANDHEELKUNDE
3/6
REGLEMENT VOOR DE TANDARTS-PEDODONTOLOOG
(Houdend de voorwaarden voor erkenning en registratie van de Tandarts-Pedodontoloog).
Paragraaf 1 Inleiding.
Algemeen gesteld is de Tandarts-Pedodontoloog een tandarts* met specifieke kennis en
vaardigheid met betrekking tot de kindertandheelkunde. Een Tandarts-Pedodontoloog is een
door de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK) erkende tandarts die
zich bezighoudt met de tandheelkundige behandeling van eigen en verwezen patiënten. De
Tandarts-Pedodontoloog heeft bovendien tot taak om onderwijs en/of nascholing op het
gebied van de kindertandheelkunde te verzorgen en streeft naar het doen of faciliteren van
wetenschappelijk onderzoek.
* Onder tandarts wordt verstaan: “degene die bevoegd is in Nederland de tandheelkunde in volle
omvang uit te oefenen en als zodanig is opgenomen in het BIG –Register”.

De erkenning als Tandarts-Pedodontoloog, welke door het bestuur van de NVvK op
voordracht van het Consilium Pedodontologicum, afgegeven wordt, geldt voor een periode
van vijf jaar. De erkenning als Tandarts-Pedodontoloog is onlosmakelijk verbonden met de
daadwerkelijke uitoefening van de bovenvermelde taken gedurende 4 dagdelen per week,
(ca. 175 dagdelen per jaar) waarbij minimaal 2 dagdelen per week volledig besteed worden
aan behandeling van verwezen patiënten met specifieke specialistische
kindertandheelkundige problemen.
Indien de Tandarts-Pedodontoloog (ook) werkzaam is als klinisch docent aan een universiteit
of hogeschool, zal hij/zij minimaal 4 dagdelen per week volledig besteden aan de
behandeling en/of de supervisie van de behandeling van patiënten met
kindertandheelkundige problemen, Hiermee wordt bedoeld dat de klinisch patiënten
behandeling actief wordt begeleid waarbij zo nodig handelingen voor gedaan of
overgenomen worden. Theoretisch onderwijs (werkbespreking, college, tutorial) of toezicht
op afstand valt hier niet onder. Van deze minimale 4 dagdelen dien hij/zij minimaal 2
dagdelen te besteden aan de daadwerkelijke eigen behandeling van (nieuwe) verwezen
patiënten.
De erkenning als Tandarts-Pedodontoloog kan dan ook niet eerder plaatsvinden dan nadat
de kandidaat aannemelijk heeft gemaakt ook daadwerkelijk als Tandarts-Pedodontoloog te
kunnen functioneren.
Paragraaf 2 De taken van de Tandarts-Pedodontoloog.
De taken van de Tandarts-Pedodontoloog omvatten de volgende onderdelen:
A.
B.
C.
D.

Consultatie
Behandeling
Onderwijs en voorlichting
Wetenschappelijk onderzoek

De taken zijn in onderstaande omschrijving nader uitgewerkt. Hierin wordt het begrip
“professioneel” gebruikt. Hieronder wordt verstaan: “Het vermogen om met betrekking tot
relevante probleemsituaties de desbetreffende kennis en vaardigheden zelfstandig en onder
eigen verantwoordelijkheid, correct en met de gewenste snelheid toe te passen".
Ad A. Consultatie.
Het op professioneel niveau bezitten van kennis en vaardigheden met betrekking tot
de voorbereiding van onderzoek naar de omvang en mate van algemene en
specifieke tandheelkundige problemen bij jeugdige patiënten of patiënten uit
bijzondere zorggroepen op verzoek van diens eigen tandarts. Dit dient te leiden tot
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het opstellen en bespreken van een tandheelkundig zorgplan. Meer in het bijzonder
betreft het de kennis en vaardigheden om onderscheid te maken tussen de
tandheelkundige problemen die in het jeugdige gebit een bedreiging vormen voor het
behoud van functies van de natuurlijke dentitie, en de tandheelkundige problemen die
niet een dergelijke bedreiging vormen. Hetzelfde geldt voor gedragsproblemen met
vergelijkbare consequenties.
Ad B. Behandeling.
Het op professioneel niveau bezitten van kennis en vaardigheden met betrekking tot
de uitvoering van de behandeling van specifieke specialistische
kindertandheelkundige problemen. Behandeling omvat zowel de preventieve en
restauratieve zorg als interceptieve orthodontie en traumatologie.
Ad C. Onderwijs en voorlichting.
Het op professioneel niveau bezitten van kennis en vaardigheden met betrekking tot
de initiëring, voorbereiding en uitvoering van onderwijs en voorlichting
kindertandheelkunde, en de kindertandheelkundige aspecten van andere onderdelen
van de tandheelkunde. Onderwijs en voorlichting wordt gegeven aan individuele
personen, groepen van personen en/of instanties in de gezondheidszorg, meer in het
bijzonder de tandheelkundige gezondheidszorg.
Ad D. Wetenschappelijk onderzoek.
Het kunnen uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek betreffende een onderwerp
over kindertandheelkunde.
Paragraaf 3 De te stellen eisen aan erkenning als Tandarts-Pedodontoloog.
Voor de aanvraag tot erkenning als Tandarts-Pedodontoloog (zie document “Bijlagen”, deel 1
en 2) dient de kandidaat met goed gevolg een door de NVvK of een door de EAPD* erkende
post initieel opleiding tot Tandarts-Pedodontoloog voltooid te hebben. Daarnaast dient de
kandidaat de Nederlandse taal te beheersen op het niveau van het Staatsexamen NT2
programma 2.
Na het afstuderen, aan een door de NVvK erkende Nederlandse opleiding, verkrijgt de
Tandarts-Pedodontoloog een voorlopige erkenning voor 1 jaar. In dit jaar doet de TandartsPedodontoloog een aanvraag voor een definitieve erkenning bij het Consilium
Pedodontologicum. Leden van NVvK die afgestudeerd zijn als Tandarts-Pedodontoloog aan
niet Nederlandse door de NVvK erkende opleiding kunnen een aanvraag indienen na hun
afstuderen bij het Consilium Pedodontologicum (bijlage 1 en 2).
*Minimaal een drie jarige fulltime opleiding

Paragraaf 4 Protocol samenwerking Tandarts-Pedodontoloog en de verwijzende
tandarts.
 Patiënten die zich voor specifieke specialistische kindertandheelkundige problemen
onder behandeling willen stellen van een Tandarts-Pedodontoloog kunnen dat uitsluitend
doen op beargumenteerde verwijzing van hun huistandarts, huisarts of medisch
specialist.
 Wanneer de Tandarts-Pedodontoloog het vertrouwen schendt, bijvoorbeeld door
afspraken over de behandeling of behandelingsonderdelen met voeten te treden kan
hem/haar de erkenning worden ontnomen. Een dergelijke sanctie kan uitsluitend worden
getroffen op basis van verifieerbare documentatie en zorgvuldige afweging binnen het
bestuur van de NVvK op advies van het Consilium Pedodontologicum.
 Een patiënt die naar de Tandarts-Pedodontoloog is verwezen door de huistandarts mag
nimmer voor andere problemen worden behandeld, behalve indien de huistandarts dit
verzoekt dan wel na voorafgaand overleg.
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De Tandarts-Pedodontoloog verplicht zich om verslag te doen aan de verwijzende
tandarts over de voortgang van de behandeling van de aan hem toevertrouwde
patiënten. Afschriften van de correspondentie maken deel uit van de
patiëntenadministratie.

Paragraaf 5 Voorwaarden voor continuering kwalificatie Tandarts-Pedodontoloog.
De erkenning als Tandarts-Pedodontoloog, welke door het bestuur van de NVvK op
voordracht van het Consilium Pedodontologicum, afgegeven wordt, geldt voor een periode
van vijf jaar. Na het verstrijken van deze periode is verlenging van de erkenning, telkens
weer voor vijf jaar, mogelijk, nadat de Tandarts-Pedodontoloog door het Consilium
Pedodontologicum voldoende is beoordeeld. Een als voldoende beoordeelde intercollegiale
toetsing maakt hiervan deel uit. De toetsing vindt plaats met in acht name van de volgende
voorwaarden:









De Tandarts-Pedodontoloog besteedt minimaal vier dagdelen per week aan de
behandeling van kinderen waaronder 2 dagdelen aan verwezen patiënten met
specifieke specialistische kindertandheelkundige problemen. Indien de TandartsPedodontoloog werkzaam is als klinisch docent aan een universiteit of hogeschool,
zal hij/zij eveneens minimaal 4 dagdelen per week aan de behandeling en/of
supervisie van de behandeling van kinderen besteden (zie paragraaf 1), waarbij hij/zij
minimaal 2 dagdelen dient te besteden aan de daadwerkelijke behandeling van
verwezen patiënten
De Tandarts-Pedodontoloog dient over ieder kalenderjaar conform de daar aan door
het Consilium Pedodontologicum gestelde eisen een verslag op te stellen.
De Tandarts-Pedodontoloog is lid van het KRT. Bij- en nascholing wordt middels KRT
geregistreerd. De Tandarts-Pedodontoloog volgt de minimale punten norm van KRT.
Waarbij voor de Tandarts-Pedodontoloog geldt dat er van de punten norm van KRT
minimaal 50 punten behaald dienen te worden op kindertandheelkunde gebied.
De Tandarts-Pedodontoloog volgt minimaal twee maal per vijf jaar een
congres/cursus van internationaal niveau op kindertandheelkundig gebied. Door het
CP wordt voorafgaand aan elke kalenderjaar aangegeven welke congressen in ieder
geval aan de eis congres/ cursus van internationaal niveau op kindertandheelkundig
gebied voldoen.
De Tandarts-Pedodontoloog ziet en behandelt minimaal 80 nieuwe verwezen
patiënten per jaar. Bij de behandeling geldt dat er een variatie in de
patiëntenpopulatie dient te zijn en dat er tevens een voldoende variatie in
behandelstrategieën dient te zijn.

De Tandarts-Pedodontoloog vervult in een periode van vijf jaar minimaal 3 activiteiten
verdeeld over tenminste 2 van de onderstaande categorieën.
1. Bestuursfunctie van (nationale of internationale) kindertandheelkundige vereniging
2. Beoordelen van kindertandheelkunde gerelateerde manuscripten voor NTVT of
Internationaal Tijdschrift
3. Lid van promotie commissie van kindertandheelkunde gerelateerd proefschrift
4. Lid van oppositie bij de verdediging van kindertandheelkunde gerelateerd proefschrift
5. Op verzoek van bestuur NVvK plaats nemen in werkgroep of officieel bestuursorgaan
6. Schrijven van getuige deskundige verslag
7. Schrijven van een publicatie in een gerefereerd Tijdschrift
8. Geven van een presentatie of cursus
9. Stage begeleiding
10. Activiteiten die duidelijk gerelateerd zijn aan expertise overdracht ter beoordeling aan
het Consilium Pedodontologicum.
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Indien daarvoor aanleiding bestaat, kan ook tussentijds de erkenning als TandartsPedodontoloog worden ontnomen door het bestuur van de NVvK op voordracht van het
Consilium Pedodontologicum. Voor een goede beoordeling van het functioneren van de
Tandarts-Pedodontoloog kan aan de verwijzende collegae hun oordeel over de
samenwerking worden gevraagd.
Indien de Tandarts-Pedodontoloog, bij beoordeling van de jaarverslagen niet voldoet aan de
criteria (paragraaf 1), stelt het Consilium Pedodontologicum de Tandarts-Pedodontoloog
daarvan op de hoogte. Als de Tandarts-Pedodontoloog langer dan 2 jaar niet voldoet aan de
criteria (paragraaf 1) vindt uitschrijving uit het register plaats. Zodra de ex TandartsPedodontoloog meent weer voldoen aan de criteria (paragraaf 1) dient de TP gedurende 2
jaar door middel van een jaarverslag aan het CP te laten zien dat de TP weer voldoet aan de
eisen. Na deze 2 jaar kan het CP het bestuur van de NVvK adviseren een voorlopige
erkenning af te geven met de verplichting om binnen de termijn van 1 jaar gevisiteerd te
worden. Hierbij gelden de criteria van visitatie en de overige eisen die aan een TandartsPedodontoloog gesteld worden.
Bij een afwijzing door het bestuur van de NVvK kan de afgewezene binnen 60 dagen
schriftelijk beroep aantekenen bij het bestuur. Indien het Consilium Pedodontologicum
daarna bij het negatieve advies blijft, wordt het bestuur van de NVvK door het Consilium
Pedodontologicum hiervan uiterlijk 90 dagen na ontvangst van het beroepschrift in kennis
gesteld. Het bestuur van de NVvK zal vervolgens, conform Huishoudelijk Reglement van de
NVvK artikel 14, een “ad hoc geschillen commissie” benoemen bestaande uit drie leden van
de vereniging, met dien verstande dat één lid wordt aangewezen door de klager, en één lid
door het Consilium Pedodontologicum. Beide leden wijzen vervolgens in overleg gezamenlijk
een derde lid aan. Geen van deze drie leden mag lid van het bestuur van de NVvK of van het
Consilium Pedodontologicum zijn.
De geschillen commissie wordt door het bestuur van de NVvK benoemd en ondersteund
door een jurist met een adviserende functie. De ad hoc geschillencommissie brengt binnen
zes maanden een bindend oordeel uit. De kosten van deze procedure worden in rekening
gebracht bij de partij die in het ongelijk wordt gesteld.
Paragraaf 6 Regels herkenbaarheid van de Tandarts-Pedodontoloog.
Onder herkenbaarheid wordt verstaan het naar buiten toe zichtbaar maken van de erkenning
als Tandarts-Pedodontoloog door de NVvK. Voorop staat herkenbaarheid binnen de eigen
professie, zodat een intercollegiale verwijzing op eenvoudige wijze tot stand kan komen,
De patiënt, de verwijzende tandarts en de Tandarts-Pedodontoloog hebben baat bij een zo
groot mogelijke duidelijkheid in de onderlinge relaties en verantwoordelijkheden.


De NVvK zal daartoe jaarlijks aan alle Nederlandse tandartsen een lijst beschikbaar
stellen met de namen en adressen van de Tandarts-Pedodontoloog. Deze lijst zal in
ieder geval beschikbaar zijn op de website van de NVvK



De NVvK zal alle relevante beroepsverenigingen verzoeken om de bovengenoemde
lijst in hun info-uitgaven op te nemen.

Alleen door de NVvK erkende Tandarts-Pedodontologen mogen zich als zodanig kenbaar
maken onder de titel: “Tandarts-Pedodontoloog erkend door de NVvK”, afgekort als TPNVvK.

