Herregistratietabel Restauratief Tandartsen
Punten waarderingstabel voor de herregistratie van de Restauratief Tandarts
De patiëntgebonden activiteit beslaat minimaal 0,4 fte (442 uur) op basis van 1106 werkbare uren
per jaar.
De patiëntgebonden activiteit is uitgevoerd in het werkveld van de Restauratieve Tandheelkunde.
De Restauratief Tandarts verplicht zich tot het meewerken aan de ontwikkeling van het vakgebied.
activiteit

punten waardering

vereiste punten per 5 jaar: 650

60 per casus

minimaal: 300

Patiëntenzorg
casussen
casussen met gevarieerde opzet
Tandheelkundig gerelateerde activiteiten
congres bezoek
congressen van de NVVRT

minimaal: 250
10 per dagdeel

NVVRT bijeenkomst voor Restauratief Tandartsen 15 per deelname
“Restauratief es” van de NVVRT

10 per deelname

nationale tandheelkundige congressen

5 per dagdeel

internationale congressen op het vakgebied RT

15 per dagdeel

internationale tandheelkundige congressen

10 per dagdeel

Extra punten zijn te verkrijgen met de volgende niet verplichte activiteiten
voordrachten
voordracht op het vakgebied

20 per uur voordracht

andere tandheelkundige voordracht

10 per uur voordracht

geschreven artikelen
nationaal artikel op het vakgebied

40 per artikel

internationaal artikel op het vakgebied

50 per artikel

nationaal tandheelkundige artikel/
casusbeschrijving

20 per artikel

internationaal tandheelkundig artikel/
casusbeschrijving

30 per artikel

gegeven cursussen
nationale cursus op het vakgebied

40 per dagdeel

internationale cursus op het vakgebied

60 per dagdeel

nationale tandheelkundige cursus

20 per dagdeel

internationale tandheelkundige cursus

30 per dagdeel

coaching restauratief tandarts in opleiding

20 per kwartaal
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Format Jaarverslag t.b.v. herregistratie
Restauratief Tandarts
De Restauratief Tandarts dient zich elke 5 jaar te herregistreren
Naam tandarts:
Jaar:
Restauratief Tandarts sinds:
EPA Proste dentist sinds:
Praktijkadres(sen):

Gegevens betreffende patiëntenzorg
De patiëntenzorg van de Restauratief Tandarts dient een breed spectrum van de
restauratieve zorg te omvatten.
1. Format Casus
• Diagnose, indicatie en behandelplan
• Beeldmateriaal aanvang en vervolg
• Behandeling in woord en beeld
• Afbehandeling in woord en beeld
• Nazorg in woord en beeld
De casussen mogen niet in een eerdere registratie gebruikt zijn, behalve indien er van
specifieke aspecten van nazorg als aanvulling op een eerder aangeboden casus
sprake is.
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De gegevens betreffende tandheelkundig
gerelateerde activiteiten
2. Gevolgd Postacademisch Onderwijs:
Restauratief congres/cursus van internationaal niveau
Aantal en omschrijving:
Restauratief congres /cursus van nationaal niveau
Aantal en omschrijving:
Bijeenkomsten georganiseerd door Wetenschappelijke Verenigingen
Aantal en omschrijving:
Relevant tandheelkundig/medisch congres/cursus/conferentie
Aantal en omschrijving:

3. Voordrachten voor georganiseerde groep
(beroepsgenoten en /of paramedici)
Aantal en omschrijving:

4. Gegeven Postacademisch Onderwijs:
Restauratief congres /cursus van internationaal niveau
Aantal en omschrijving:
Restauratief congres /cursus van nationaal niveau
Aantal en omschrijving:
Bijeenkomsten georganiseerd door Wetenschappelijke Verenigingen
Aantal en omschrijving:
Relevant tandheelkundig/medisch congres/cursus
Aantal en omschrijving:
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Voordrachten voor georganiseerde groep beroepsgenoten en paramedici
Aantal en omschrijving:

5. Publicatie over restauratief onderwerp in een tijdschrift
(omschrijving hieronder invoegen: titel, tijdschrift, datum):
Internationaal:
Nationaal:

6. Begeleiding stagiaires:
namen en functies:
aantal dagdelen per stagiaire:

7. Begeleiding als coach voor een ‘Restauratief
Tandarts van de NVVRT en EPA in opleiding:
namen en functies van de tandarts in opleiding:
tijdsbesteding per kwartaal c.q. aantal dagdelen per tandarts in opleiding:
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8. Praktijk gegevens:
Totale personeelsformatie praktijk in fte
Tandartsen:
Mondhygiënisten:
Preventieassistentes:
Tandartsassistentes:
Tandtechnici/-prothetici:
Andere disciplines:

Schatting patiëntcategorieën met percentages
Restauratief zonder implantaten

%

Restauratief met implantaten

%

Uitneembare voorzieningen zonder implantaten

%

Uitneembare voorzieningen met implantaten

%

Extreme slijtage casus

%

Esthetische casus

%

Interdisciplinair

%

Overig

%
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9. Klachten
zijn er officieel klachten gemeld van patiënten. Zo ja: globale aard van de klacht(en)
hieronder beschrijven

10. Opmerkingen en aanvullingen
Aldus naar waarheid ingevuld d.d. te

Door:
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