
verbindt

Hét vakinhoudelijke reflectie-instrument. 
Voor tandartsen, door tandartsen!

KNMT Praktijkvisitatie  
voor de mondzorg

KNMT verbindt... wettelijke plichten aan praktische, op het vak toegespitste oplossingen.

GEEFT ALLE REDEN OM U DIRECT  
AAN TE MELDEN
Wij hopen dat het lezen van deze brochure 
leidt tot zelfreflectie over waar u staat. Dat u 
inziet hoe motiverend het is om samen met 
collega’s de top te blijven nastreven en dat 
het antwoord op het behouden van plezier 
in het vak mede in visitatie besloten ligt.
Natuurlijk hopen we boven alles dat deze 
brochure u verleidt een afspraak te maken 
voor een daadwerkelijke visitatie van uw 
praktijk door de bevlogen professionals  
van de KNMT. 

VIA KNMT.NL 
�� visitatie kunt u zich direct aanmelden!

KENT OOK EEN TOETS VOOR TWIJFELAARS
Twijfelt u over deelname aan Praktijkvisitatie 
voor de mondzorg? Vul dan de vertrouwelijke 
vragenlijst in op de website. Binnen vijf  
minuten weet u waar u staat. Heeft u nog 
vragen? Stuur de lijst dan door naar de 
KNMT. Wij bellen u vervolgens voor een  
persoonlijk advies gesprek.

KORTOM: PRAKTIJKVISITATIE VOOR DE MONDZORG…

INFORMATIE 
Kijk op knmt.nl voor meer informatie over 
en de kosten van KNMT Praktijk visitatie 
voor de mondzorg. U kunt zich op deze 
website natuurlijk ook direct aanmelden 
als deelnemer.

030 60 76 380

EEN HANDS-ON CURSUS KWALITEIT!
Alles hiervoor samenvattend draait KNMT 
Praktijkvisitatie voor de mondzorg simpelweg 
om praten over het vak. Wie praat over 
zijn of haar vak doet dit om vooruitgang te 
boeken, zich vakinhoudelijk te ontwikkelen. 
En dat gaat met Praktijkvisitatie voor de�
mondzorg makkelijker dan u denkt: terwijl 
u reflecteert krijgt u van de visiteurs direct 
praktische adviezen en tips over hoe het nog 
beter, anders of makkelijker kan. Waarmee  
visitatie zoals de KNMT die voorstaat eigenlijk 
een hands-on cursus kwaliteit is, gebaseerd 
op een doordachte, doeltreffende, objectieve 
en immer actuele methodiek. � 

Yvo Becker, tandarts in Weesp:  

“ Het visiteren bij een collega  
vond ik erg leuk. Juist omdat  
het delen van kennis en  
ervaring één van mijn belang -
rijkste motivaties was om mee  
te doen aan visitatie. En het 
leuke is, dat ik met een aantal 
praktische ideeën voor mijn eigen 
praktijk ben teruggekomen.”

K N M T  P R A K T I J K V I S I T A T I E  V O O R  D E  M O N D Z O R G



KNMT PRAKTIJKVISITATIE VOOR DE MONDZORG…

FOCUST OP HET VAK
KNMT Praktijkvisitatie voor de mondzorg 
is een intercollegiale doorlichting van de 
organisatie van het zorgverleningsproces 
in de tandartspraktijk. De focus ligt op de 
professionele toepassing van handelen  
in het vak.

DRAAIT OM REFLECTIE
KNMT Praktijkvisitatie voor de mondzorg 
gaat door waar certificeringstrajecten stop-
pen: het draait namelijk om het transparant 
maken van uw kwaliteits risico’s en om de 
motivatie van professionele keuzes die u 
maakt tijdens het beoefenen van het vak.  
Oftewel, dat u bereid bent tot reflectie:  
waarom doe ik wat ik doe. Kan het beter?

IS ONTWIKKELGERICHT
KNMT Praktijkvisitatie begint achter uw 
bureau, met het invullen van een online 
vragenlijst. Op basis van de antwoorden  
die u hier geeft analyseert de hoofdvisiteur 
op welk professioneel niveau u met uw  
zorgverleningsproces in de praktijk staat. 
Vervolgens gaat de hoofdvisiteur met respect 
voor uw ontwikkelingsfase het visitatietraject 
in; kan hij of zij de juiste toepassingsvragen 
stellen, de juiste verdieping maken en de juiste,  
praktische adviezen geven. Deze adviserende 
benaderingswijze is een belangrijke meer-
waarde van onze visitatiemethodiek.  

IS EEN GESPREK TUSSEN COLLEGA’S DIE 
ELKAAR VAKINHOUDELIJK VERSTAAN
De hoofdvisiteurs zijn onafhankelijk benoemde,  
professioneel door de KNMT ondersteunde 
collega-tandartsen, die hun sporen in het vak  
hebben verdiend. Zij nemen een collega- 
tandarts mee die binnenkort zelf een praktijk-
visitatie ondergaat of net heeft ondergaan. 
Deze assistent-visiteur komt dankzij een kort 
e-learning traject en voorgesprek met de 
hoofd visiteur goed beslagen ten ijs bij u in 
de keuken kijken.  Wat volgt is een gesprek 
tussen collega’s die elkaar vakinhoudelijk 
verstaan en tegelijkertijd ook op emotioneel  
vlak goed weten wat er speelt op het moment  
dat uw praktijk ‘wordt beoordeeld’. Want zo 
voelt dat natuurlijk wel een beetje, tenslotte.

RICHT ZICH OOK OP PRAKTIJK-
MEDEWERKERS 
Zoals de naam KNMT Praktijkvisitatie voor de 
mondzorg al zegt, is de methodiek nadrukkelijk  
gericht op ‘de praktijk’: alle hier werkzame 
tandartsen nemen deel aan de visitatie. 
Elke deelnemer krijgt een e-learning pakket 
aangeboden en vult een online vragenlijst in. 
Tijdens de visitatie in de praktijk bekijken de 
visiteurs vervolgens een aantal dossiers en 
voeren zij met iedere aangemelde deelnemer,  
alsmede uw assistente(s) en eventueel de 
mondhygiënist, een individueel gesprek. Na 
afloop ontvangt u een vertrouwelijk rapport.

Fons Niers, hoofdvisiteur en 
tandarts in Amersfoort: 

“ Eindelijk een mogelijkheid om 
te laten zien dat de tandarts 
kwaliteit serieus neemt; aan 
patiënten, aan collega’s en  
aan de maatschappij.”

K N M T  P R A K T I J K V I S I T A T I E  V O O R  D E  M O N D Z O R G

Olga Stegeman, 
tandarts in Amersfoort:

“ Ik vind het belangrijk dat  
tandartsen de visitatie  
uitvoeren. Zij weten waar  
het over gaat, wat valkuilen  
zijn en waar het nóg  
beter kan.”


