
 

 

Tandartspraktijk op Orde 
Een interactieve opleiding voor een kwaliteitsgerichte tandheelkundige zorg-praktijk 

 

 

Beschrijving opleiding 
Tandartsenpraktijken groeien verder en kwaliteit omvat steeds meer dan enkel de behandeling van de patiënt. De KNMT 
heeft om deze reden een uitgebreid kwaliteitsbeleid opgesteld, ‘Uw praktijk op orde’. Om dit beleid te vertalen naar uw 
praktijk, is de opleiding ‘Tandartspraktijk op Orde’ ontwikkeld. In deze opleiding staat het vormgeven van een 
kwaliteitssysteem in de praktijk centraal. De opleiding bestaat uit 7 workshops van ± 3 uur en daarnaast worden er e-
modules aangeboden ter ondersteuning. Er wordt tevens een sjabloon verstrekt van een handboek voor een 
kwaliteitssysteem dat gebaseerd is op het kwaliteitsbeleid van de KNMT en de ISO 9001 normen. De deelnemers kunnen 
dit zelf op maat maken voor hun praktijk met de kennis die zij opdoen tijdens de opleiding en de e-modules.  
Voor een efficiënt praktijkmanagement en om verspilling terug te dringen, wordt tevens aandacht besteed aan de 
principes van Leanmanagement. In de opleiding wordt ook praktijkcasuïstiek besproken, is er interactie met de sprekers 
en medecursisten en zorgen gastsprekers voor verdieping van de behandelde thema’s. De kleine groepen waarin de 
opleiding gegeven wordt, zorgen voor een optimale leeromgeving. 
 

Voor wie? 
De opleiding is bedoeld voor alle functies binnen het mondzorgteam. Voor een breed draagvlak binnen de praktijk is 
het advies dat de tandarts/praktijkhouder deelneemt aan de opleiding samen met 2 van zijn teamleden. Op basis van 
het programma kunt u zelf bepalen welk teamlid deelneemt aan een workshop.  
 

Na deze opleiding 
• Heeft u een eigen handboek op basis van de ISO 9001 normen met praktijkinformatie overzichtelijk gebundeld 

• Beschikt u over kennis van het kwaliteitsbeleid van de KNMT, kwaliteits- en de Leanmanagement 

• Bent u op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en voldoet u aan de wet Wkkgz 

• Is de stap naar certificering makkelijk gemaakt 

• Bent u beter voorbereid op visitaties 

• Wordt u beloond met 21 KRT-punten 

• Heeft u een KRT-geaccrediteerde patiëntenenquête verricht 

• Beschikt u over gesprekstechnieken om lastige praktijkcasuïstiek de baas te worden  

• Bespaart u kosten door efficiënter werken en het continu optimaliseren van processen 
 

U kunt vervolgens kiezen voor begeleiding van een geaccrediteerd certificeringstraject uitgevoerd op praktijklocatie.  
 

• Slechts plaats voor 7 praktijken à 3 medewerkers 

• Zeven workshops die starten om 18:30 uur en duren ± 3 uur 

• Inclusief een broodmaaltijd en koffie en thee 

• Handboek op basis van de ISO 9001 normen en kwaliteitsbeleid KNMT 

• Kwaliteits-, Leanmanagement en e-learning modules 

• Investering van € 3.990 voor KNMT-leden, voor niet-leden € 4.980 (btw-vrij) 

 

Workshopdata & locatie: 
28 september, 30 oktober, 20 november, 18 december 2017 
22 januari, 5 maart en 5 april 2018 
KNMT-kantoor, ’t Hart , Orteliuslaan 750 3528 BB te Utrecht 
 
 

Meld u direct aan 
 
 

“Na de opleiding staat u met meer kennis in uw praktijk en dat maakt het dagelijks werk veiliger en aangenamer” 
Tandarts Rob van Gorp, praktijkhouder Tandartsenpraktijk R.C.M. van Gorp.  

https://nmt.wufoo.eu/forms/opleiding-tandartspraktijk-op-orde/
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Opleiders en adviseurs: 
 

Hoofddocent ing. Petra van der Zwan 

 
 
Sinds 2007 is zij organisatieadviseur in de mondzorg en eigenaar van het adviesbureau Invert Innovatie Management. 
Tijdens haar studie Levensmiddelentechnologie legde ze zich toe op kwaliteitsmanagement. Als professional op dit 
gebied volgde ze verschillende vervolgopleidingen zoals de Lead Auditor Course (LAC) en een training voor 
Leanmanagement. Vanwege interesse in de psychologie volgde ze een studie op de Academie Integrale 
Menswetenschappen. De passie voor de medische sector is ontstaan tijdens haar loopbaan in de farmaceutische 
industrie waarna ze zich heeft gespecialiseerd in kwaliteitstrajecten in de tandheelkunde. Ze heeft reeds vele 
tandartspraktijken en mondzorgklinieken begeleid in certificeringstrajecten. Ze is auteur van het boek ‘Kwaliteitszorg in 
de zorgsector’ voor de serie ‘Specialist en ondernemen’ van de uitgever Springermedia en daarnaast publiceert zij 
regelmatig artikelen in diverse nieuwsbrieven en tandheelkundige magazines.  

 

Co-docent mr. Annemiek Wièrdak 

 
 
Annemiek Wierdak is jurist en heeft ruime werkervaring als (kwaliteits)manager bij de overheid. Daarnaast verzorgt zij 
trainingen op het vlak van conflicthantering en gespreksvoering, implementatie van kwaliteit en regelgeving en 
bedrijfsstrategie en bestuur. 

 

Adviseur en supervisor dr. Pieter van der Geld MSc Psych 

  
 
Hij is een veelzijdige tandarts-practicus en als onderzoeker doctoreerde hij op ‘Smiling and speaking in a dental 
perspective’ (Medische wetenschappen Radboud Universiteit). Hij studeerde tevens af in de psychologie. Hij is 
reviewer voor vijf internationale vaktijdschriften. Kwaliteit en praktijkorganisatie hebben sterk zijn aandacht: als 
auditor voor kwaliteitssystemen en verder door actieve betrokkenheid bij de KNMT in Werkgroepen, in de Commissie 
Onderzoeks-begeleiding en tot voor kort als voorzitter KNMT Centraal Brabant. In het landelijk Kennisinstituut 
Mondzorg (KiMo) is hij lid van de Richtlijnen Autorisatieraad (RAR). 
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Opleidingsprogramma 
 

Workshop 1: Uw patiënt centraal + Gastspreker  
• Kennismaking, doel project uiteenzetten, programma 

• Uiteenzetting kwaliteitsbeleid KNMT en vertaling naar dit leerproject  

• Principe praktijkwerkboek, doel opzet en rollen praktijk 

• Patiëntenenquête (KRT-geaccrediteerde patiëntenenquête wordt verstrekt)  

• Het patiëntendossier; behandel-/zorgplan, offerte en facturatie 

• Patiëntenbenadering, huisregels en informatieverstrekking 

• Klachtenprocedure 

• Theorie gespreksvaardigheden  

 

Workshop 2: Uw patiënt en de risico’s + Gastspreker  
• Patiëntveiligheid 

• Kwetsbare groepen 

• Behandelprotocollen en –richtlijnen en werkinstructies 

• WIP-richtlijnen, eisen IGZ 

 

Workshop 3: Samenwerking binnen het team en externe samenwerking + Gastspreker 
• Personeelsbeleid en -gesprekken, bij- en nascholing, functieprofielen en dossier 

• Organigram, medewerkerstevredenheidsonderzoek* en werving- en selectie 

• Horizontale en verticale verwijzing, second opinion, verwijzing mondhygiënist en tandprotheticus en 
samenwerking tandtechnicus 

• Wet BIG; taakdelegatie, taakdifferentiatie en vastleggen taakherschikking 

• In- en externe communicatie, praktijkwerkoverleg 

 

Workshop 4: Veilige werkomgeving, bedrijfsvoering en werkgeversaspecten   
• Rollen praktijkhouder; ondernemer, werkgever en zorgverlener 

• ARBO en RI&E*  

• Inkoopbeleid, voorraadbeheer en kritisch kijken naar leveranciers 

• Apparatuur; onderhoud en schoonmaak, bedieningsinstructies, overzicht, KEW-dossier  

• Presentatie resultaten patiëntenenquête praktijken 

 

Workshop 5: Bewaken, beheren en verbeteren van kwaliteit + Gastspreker  
• Presentatie resultaten patiëntenenquête praktijken  

• Kwaliteitsmanagement, verbetercyclus, PDCA  

• IQual, visitaties en KRT 

• Basisprincipes Leanmanagement 

• Wet- en regelgeving 

 

Workshop 6: Opleveren en bespreken praktijkwerkboek 
• Afronding en oplevering praktijkwerkboek  

• Documentmanagement  

• Relatie kwaliteitsmanagement en handboek  

• Kwaliteitsrollen 

• Groepsopdracht 
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Workshop 7: Plannen, kwaliteitsevaluaties en certificering + Gastspreker  
• Visie, missie en strategische en tactische doelbepaling 

• Planning (verbeter-)activiteiten 

• Maatregelen en registratie  

• Interne audit*, management review*, jaarverslag* en leveranciersbeoordeling* 

• Certificering ISO 9001/EN 15224/HKZ, certificerende instellingen en externe audits 

• Risicomanagement en leiderschap 

 
* Dit zijn kwaliteitsevaluaties waarover uitleg wordt gegeven tijdens de workshops, de uitvoering ervan vindt plaats op 

de praktijk indien men kiest voor certificering. 
 

Meld u direct aan 
 

Voor vragen en advies kunt u terecht bij Petra van der Zwan, Invert Innovatie Management,  
Mobiel 06 24204091 of per mail petra.van.der.zwan@invert-innovatie.nl . 
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