Kwaliteitseisen voor de overeenkomst
volledige protheses en overkappingsprotheses op implantaten
Tandarts

•	De tandarts heeft een geldige registratie in het BIG-register.
•	De tandarts voldoet door scholing aantoonbaar aan de Eindtermen Stralingshygiëne voor Tandartsen en Orthodontisten (voorheen
deskundigheidsniveau 5A/M) of hoger. Tevens is het bijhouden van kennis over tandheelkundige radiologie door middel van scholing
vereist.
•	De tandarts die CBCT-opnamen (in eigen beheer) maakt of die een aanvraag voor CBCT-opnamen doet op (verwijzing), moet tenminste
beschikken over deskundigheid zoals beschreven in de Eindtermen Stralingshygiëne voor het gebruik van CBCT toestellen door
tandartsen.

Tandprotheticus

•	De tandprotheticus is afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht (HU) of heeft een opleiding afgerond via de voormalige Stichting
Nederlandse Tandprothetisch Instituut.
•	De tandprotheticus heeft de ACTA-cursus “Van kunstgebit tot klikprothese” met een diploma afgerond of is ná 2001 afgestudeerd
als tandprotheticus aan de Hogeschool Utrecht.
• De tandprotheticus is geschoold in het vervaardigen van mesostructuren.

Algemeen tandarts en tandprotheticus
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1 De zorgverlener handelt volgens de professionele standaard en hanteert de richtlijnen van zijn beroepsgroep.
2 De zorgverlener is aangesloten bij een klachtenregeling conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
3 De praktijk voldoet aan de veldnormen en eisen op het gebied van hygiëne (WIP-richtlijnen).
4 De praktijk heeft een functionerend kwaliteitsborgingssysteem.
5	De zorgverlener draagt zorg voor de feitelijke informatie over de organisatie en faciliteiten van de praktijk, zoals openingstijden en
toegankelijkheid op de zorgzoeker van de diverse labels van Zilveren Kruis.
Deze feitelijke informatie kan worden doorgegeven via www.agbcode.nl.
6	De zorgverlener heeft een website met daarin opgenomen de feitelijke informatie over de organisatie en faciliteiten van de praktijk,
zoals openingstijden, toegankelijkheid en de klachtenregeling
7 De zorg wordt verleend door zorgverleners die de Nederlandse taal beheersen.
8 De zorgverlener geeft minimaal 2 jaar garantie op gebitsprotheses.
9 De zorgverlener werkt op basis van ‘no cure no pay’.

