
    
 

Criteria Individuele activiteiten 
Ingangsdatum en versie: 14 februari 2013 
 
De criteria in dit document  
‐  gelden als bijlage bij het reglement Erkenning van deskundigheidsbevordering en 
‐  behoren bij norm 4 van de Registratienorm Tandartsen versies 2007 en 2012. 
 
Vastgesteld door het bestuur KRT op voordracht van de Accreditatie‐ en Registratiecommissie KRT 
onder voorzitterschap van dr. Wil J.M. van der Sanden. 
 
Nieuwegein, 14 februari 2013 
 
 
 
P. Menzel – de Groot 
voorzitter 
 
 
Erkende individuele activiteiten 
 
Onderstaande deskundigheidsbevorderende activiteiten kunnen als individuele activiteit worden 
aangemeld door de tandarts bij KRT (via PE‐online). Na erkenning door KRT van de individuele 
activiteit worden de KRT‐punten bijgeschreven in het persoonlijk dossier van de tandarts. In 
individuele gevallen, bij twijfel over het deskundigheidsbevorderende karakter en/of de 
vakinhoudelijke relevantie, kan het KRT afwijken van deze criteria door erkenning te onthouden 
en/of KRT‐punten gedeeltelijk toe te kennen. KRT kan per aanvraag besluiten tot toekenning van een 
maximum van 25% van het aantal KRT‐punten dat voor de registratienorm vereist is. 
 
Tijdsbesteding wordt op hele uren afgerond (van 30 ><59 minuten wordt naar boven afgerond op 
een vol uur). Bewijzen worden via PE‐online verwerkt door ze bij de aanvraag als bijlage toe te 
voegen. De voorkeur gaat uit naar het scannen van het document en dit te uploaden in PDF‐format. 
 
Tandartsen kunnen de navolgende deskundigheidsbevorderende activiteiten individueel aanmelden 
via PE‐online: 
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(buitenlandse) bij‐ en nascholing 
 
Buitenlandse bij‐ en nascholing, 
waarvan de vakinhoudelijke 
relevantie voor de tandarts 
vaststaat.  
 
Bijzondere binnenlandse scholing 
op het gebied van algemene 
gezondheidswetenschappen 
(beoordeling per aanvraag).  

CanMedscode: op basis van de 
toelichting KRT CanMeds Model.
 
1 uur = 1 KRT‐punt. 
Maximaal 6 KRT‐punten per dag 
(24 uur). 

Omschrijving + 
dagprogramma + bewijs van 
deelname. 
 
Een activiteit met 10 of meer 
deelnemers moet als 
georganiseerde activiteit 
worden aangemeld door de 
organisatie/aanbieder (via 
PE‐online). 

Voordracht geven 
 
Een mondelinge presentatie, 
waarbij op hoofdlijnen de inhoud 
van een (wetenschappelijke) 
publicatie of onderzoek wordt 
weergegeven met relevante 
informatie voor de tandheelkunde. 

CanMedscode 4:  
Kennis en wetenschap 
 
Voor Refereer‐ of klinische 
avond: maximaal 4 KRT‐punten 
( 1 uur = 2 KRT‐punten). 
 
Voor congres/symposium: 10 
KRT‐punten.  
Maximaal 1 keer per jaar voor 
eenzelfde (of vergelijkbare) 
voordracht. 

Hand‐out van de (power‐
point) presentatie +  
het dagprogramma, waaruit 
blijkt wanneer, bij welke 
gelegenheid en onder welke 
werktitel de voordracht is 
gegeven. 
Bij een refereeravond ook de 
tijdsduur van de voordracht 
vermelden. 
 

Wetenschappelijke Publicatie 
 
Een publicatie is wetenschappelijk 
wanneer op basis van een 
probleemstelling en een 
uitputtende analyse daarvan, 
uitkomsten ontstaan, welke leiden 
tot verhoging van de academische 
kennis. Dit houdt in dat het werk 
niet louter beschouwend is. 

CanMedscode 4:  
Kennis en wetenschap 
 
Wetenschappelijke publicatie in 
gerefereerd tijdschrift:  
20 KRT‐punten (eerste auteur) 
10 KRT‐punten (tweede‐auteur) 
5 KRT‐punten (overige auteurs). 
 
Wetenschappelijke publicatie in 
een niet gerefereerd tijdschrift:  
10 KRT‐punten (eerste auteur) 
5 KRT‐punten (tweede auteur) 
2 KRT‐punten (overige auteurs). 

Uittreksel uit PubMed  
of scan van het artikel 
waaruit blijkt: 
‐ titel 
‐ auteur 
‐ publicatiedatum 

Vakpublicatie 
 
Een vakpublicatie is een louter 
beschouwend artikel, waaraan 
literatuuronderzoek vooraf is 
gegaan. Ingezonden brieven vallen 
niet onder de definitie van een 
vakpublicatie.  

CanMedscode 4:  
Kennis en wetenschap 
 
Vakpublicatie in een gerefereerd 
tijdschrift: 10 KRT‐punten. 
 
Vakpublicatie in een niet‐
gerefereerd tijdschrift: 5 KRT‐
punten. 

Uittreksel uit PubMed  
of scan van het artikel 
waaruit blijkt: 
‐ titel 
‐ auteur 
‐ publicatiedatum 
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Schrijven van een boek 
c.q. hoofdstuk  
 
Het schrijven van een 
tandheelkundig relevant boek/ 
hoofdstuk. De inhoud is 
wetenschappelijk en door een 
uitgeverij gepubliceerd. 

CanMedscode 4:  
Kennis en wetenschap 
 
100 woorden = 1 KRT punt. 
 
Alleen voor onder ISB‐nummer 
vermelde auteurs. 

Eigen opgave van het aantal 
woorden + uittreksel uit 
PubMed  of ISB‐nummer of 
scan waaruit blijkt: 
‐ titel 
‐ auteur 
‐ publicatiedatum 

Proefschrift  
 
Het schrijven van een proefschrift 
ter verkrijging van de doctorstitel 
(promovendus). 

CanMedscode 4:  
Kennis en wetenschap 
 
Eenmalig maximaal 70 KRT‐
punten. Peildatum is 
promotiedatum. 

Uittreksel uit PubMed  of 
scan waaruit blijkt: 
‐ titel 
‐ auteur 
‐ publicatiedatum 

Moderatorschap 
 
Gespreksleider/dagvoorzitter bij 
een tandheelkundig evenement 
zoals een congres of symposium.  

CanMedscode 4:  
Kennis en wetenschap 
 
1 dagdeel = 4 KRT‐punten. 
Maximaal 2 dagdelen per dag. 

Bevestiging van de 
evenementenorganisatie 
met een dagprogramma en  
de vervulde rol en geleverde 
inspanningen tijdens dat 
programma. 

Cursusleider 
 
Naast praktijkvoering doceren van 
bij‐ en nascholing aan collega‐ 
tandartsen. 

CanMedscode 4:  
Kennis en wetenschap 
 
1 uur = 2 KRT‐punten. 
Maximaal één maal per jaar per 
type scholingsactiviteit. 

Dagprogramma waaruit blijkt
‐ tijdsduur activiteit 
‐ rol als docent. 

Visitatie  
 
Onderlinge visitatie is een vorm van 
kwaliteitstoetsing, waarbij 
tandartsen elkaar feedback geven 
ter verbetering van de 
tandheelkundige kwaliteit. 

CanMedscode 7: 
Professionaliteit 
 
KRT‐punten alleen voor 
Registratienorm Tandartsen, 
versie 2007: 1 visitatie = 8 KRT‐
punten, ook bij zelf visitatie. 
Maximaal 24 KRT‐punten per 
registratieperiode. 

Bewijs van deelname 
afgegeven door de 
faciliterende organisatie of 
blanco visitatiemodel + 
rapportage (voorblad). 

Patiëntenenquête 
 
Elke enquête, welke aan (een deel 
van) de patiëntenpopulatie is 
geadresseerd en voldoet aan de 
KRT‐criteria (zie: www.krt.nu). 
 

CanMedscode 7: 
Professionaliteit 
 
KRT‐punten alleen voor 
Registratienorm Tandartsen, 
versie 2007: eenmalig 4 KRT‐ 
punten. Plan van aanpak op 
basis van de enquête = 2 KRT‐
punten extra. 
 

Bewijs van deelname 
afgegeven door de 
faciliterende organisatie of 
blanco enquête + rapportage 
(voorblad). 
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Vrijwilligerswerk in het buitenland  
 
Het leveren van een vrijwillige, 
(onbezoldigde) bijdrage aan de 
tandheelkunde in het buitenland 
vanuit een bestaande organisatie in 
het kader van ontwikkelingshulp. 

CanMedscode 5: 
Maatschappelijk handelen 
 
1 dag = 1 KRT‐punt. 

Bewijs van uitzending 
afgegeven door de 
organisatie met vermelding 
van uitzendperiode en aantal 
werkzame dagen. 

Bestuurlijk werk 
 
Deelname aan 
beroepsgerelateerde commissies, 
werkgroepen en besturen ter 
bevordering van de tandheelkunde 
en mondzorg. 

CanMedscode 5: 
Maatschappelijk handelen  
 
1 bijeenkomst = 3 KRT‐punten. 
Maximaal 40 KRT‐punten per 
registratieperiode. 

Getekende verklaring van 
benoeming afgegeven door 
de organisatie 
(benoemingsbrief ) met 
jaaragenda of presentielijst. 

Scholingsprojecten  
 
Deelname aan een maatschappelijk 
gedragen project ter bevordering 
van de mondgezondheid in zijn 
algemeen (Erkend: Kies voor gaaf, 
Hou je mond gezond). 

CanMedscode 5: 
Maatschappelijk handelen 
 
1 project = max. 2 KRT‐punten.  
Maximaal 30 KRT‐punten per 
registratieperiode. 

Bewijs van deelname 
afgegeven door de 
organisatie. 

Intercollegiaal overleg (ICO) 
 
Intercollegiaal overleg voldoet aan 
de eisen, welke zijn genoemd in het 
reglement Erkenning van 
deskundigheidsbevordering onder 
georganiseerde activiteiten. 

CanMedscode 7: 
Professionaliteit 
 
1 bijeenkomst = 2 KRT‐punten. 

Bewijs van deelname 
afgegeven door de 
organisatie of presentielijst. 
 
Let op: ICO kan op termijn 
alleen als georganiseerde 
activiteit worden opgegeven. 
Voor de presentieverwerking 
kan uw facilitator een 
cursusaccount aanvragen. U 
kunt ook contact opnemen 
met uw branchevereniging. 

BHV 
 
Voor het behoud van de 
vaardigheid en de geldigheid van 
het certificaat is het herhalen van 
deze cursussen een voorwaarde.  
EHBO en AED worden beschouwd 
als een onderdeel van BHV. 
 

CanMedscode 7: 
Professionaliteit 
 
1 uur = 1 KRT‐punt 
Eerste cursus maximaal 6 KRT‐
punten. 
Herhalingscursus maximaal 4 
KRT‐punten. 
Maximaal één maal per jaar. 
 
 
 
 

Bewijs van deelname 
afgegeven door de 
organisatie. 
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Zelfstudie voor georganiseerde 
scholing 
 
Zelfstudie van (vak)literatuur, 
welke door de (cursus)aanbieder is 
verplicht ter voorbereiding op een 
examen of toets. Alleen bij de 
(cursus)aanvraag opgegeven 
(vak)literatuur wordt door KRT 
erkend. 

CanMedscode:  
Afhankelijk van de 
georganiseerde activiteit 
 
3 uur = 1 KRT‐punt. 
Maximaal 10 KRT‐punten per 
jaar. 

Uittreksel uit de 
studieopgave + opgave van 
cursusnaam met ID‐nummer 
(zie KRT scholingsagenda) 
 

Praktijkcertificering 
 
Opzetten van een HKZ‐ISO 9001 of 
EN 15224 kwaliteitsmanagement‐
systeem voor de (eigen) praktijk 
waar men werkzaam is.  

CanMedscode 7: 
Professionaliteit 
 
3 uur = 1 KRT‐punt. 
Eenmalig maximaal 20 KRT‐
punten per praktijk verdeeld 
over de betrokken tandartsen. 

HKZ‐ISO 9001, ISO 9001 of 
EN 15224 certificaat (of 
verklaring gelijkwaardigheid) 
op naam van de praktijk + 
opgave van betrokken 
tandartsen. 

Stagebegeleiding 
 
Tandartsen, die als 
praktijkbegeleider aankomende 
mondzorgprofessionals in een 
stageperiode begeleiden. 

CanMedscode 4:  
Kennis en wetenschap 
 
1 dag = 1 KRT‐punt. 
Maximaal 10 KRT‐punten per 
registratieperiode. 

Getekende stage‐
overeenkomst met 
vermelding van periode en 
vermelding van de naam van 
de praktijkbegeleider. 

 


