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Mijn ervaring is dat deze ‘angst’ voor de inspectie vaak 

onterecht en overtrokken is. Natuurlijk moet je praktijk aan 

een (groot) aantal basiseisen voldoen, maar als je erover 

nadenkt, zijn deze eisen goed uitvoerbaar en logisch. Je wilt 

toch ook dat je patiënten kwalitatief goede zorg krijgen? 

Daarbij komt dat als je weet dat je praktijk voldoet aan alle 

eisen dit ook voor rust in de praktijk zorgt. En dat leidt weer 

tot betere patiëntenzorg wat weer leidt tot meer tevreden 

patiënten. Een win-win situatie. 

Waar moet de praktijk dan aan voldoen? Er zijn natuurlijk heel 

veel zaken waaraan een tandartspraktijk moet voldoen maar 

ik beperk mij hier tot drie grote thema’s: radiologie, infectie-

preventie en dossiervoering. 

Radiologie
Het maken van röntgenfoto’s zijn voorbehouden handelingen. 

Dat betekent dat de tandarts bevoegd en bekwaam is (en in 

sommige gevallen mondhygiënisten die onder een aparte 

regeling vallen). Veel tandartsassistenten maken ook foto’s. 

Dat mag onder de verlengde arm-constructie maar zorg er 

dan wel voor dat zij bekwaam zijn. Goede dossiervoering is 

essentieel: er is een opdracht van de tandarts, de patiënt 

heeft toestemming gegeven en de bevindingen zijn geno-

teerd. De bekwaamheid van de assistent is aantoonbaar, 

bijvoorbeeld door middel van een opleiding die hiervoor is 

gevolgd, en extern getoetst. Bijscholing is ook eens per vijf 

jaar verplicht voor iedereen die röntgenfoto’s maakt. Dit is alle-

maal eenvoudig te organiseren in de praktijk. Vervolgens leg 

je deze bekwaamheid vast met bekwaamheidsverklaringen 

waarin zowel tandarts als assistent verklaren dat de assistent 

bekwaam is. Dit check je elk jaar, bijvoorbeeld bij het jaarlijkse 

functioneringsgesprek. 

Een ander belangrijk onderdeel van de radiologie is de appa-

ratuur. Deze dient jaarlijks gecontroleerd te worden en moet 

geregistreerd zijn. Voor een CBCT geldt dat er een vergunning 

van de ANVS moet zijn. Om zicht te hebben of je voldoet aan 

de eisen voor radiologie heb je een KEW-dossier. Veel dentale 

leveranciers regelen dit voor je. Aan jou de plicht om dit te 

checken, het liefst jaarlijks.

Infectiepreventie
Tweede grote thema is infectiepreventie. Ook bij dit thema 

beperk ik mij tot drie onderdelen: persoonlijke hygiëne, het 

reinigen van instrumentarium en het reinigen van de kamer 

en unit.

Persoonlijke hygiëne

Tijdens de coronapandemie heeft met name persoonlijke hygi-

ene veel aandacht gekregen. Mijn ervaring bij tandartsprak-

tijken is dat goede persoonlijke hygiëne, het gebruik van per-

soonlijke beschermingsmiddelen en de algemene maatrege-

len die golden tot weinig corona-besmettingen hebben geleid 
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in de praktijk. Het werkt dus! Alle reden om het hoge niveau 

van infectiepreventie te borgen, ook nu de pandemie (hope-

lijk definitief) op z’n retour is. Oh ja, check ook even of van alle 

personeelsleden die in direct patiëntcontact staan de titer-be-

paling in orde is.

Reinigen van instrumentarium

Het goed schoonmaken van je instrumentarium is natuurlijk 

belangrijk. Zorg daarom voor een goede routing: eerst reini-

gen, dan desinfecteren en zo nodig steriliseren. In de richt-

lijn staat goed aangegeven welk instrumentarium op welke 

wijze schoongemaakt moet worden, afhankelijk van het soort 

behandeling. In de praktijk zie ik dat veel instrumentarium in 

de autoclaaf wordt gedaan terwijl reiniging en desinfectie vol-

doende is. Dat is zonde op het gebied van duurzaamheid: slij-

tage neemt toe en meer energieverbruik van de apparatuur.

Reinigen van kamer en unit

Om het schoonmaken van de kamer en unit te vereenvoudi-

gen, zorg je ervoor dat alleen de essentiële benodigdheden 

op het werkblad en de tray liggen. De aerosolen kunnen zeker 

anderhalve meter verder neerstrijken en dus moet alles daar-

binnen schoongemaakt worden. Daarnaast is het zonde ver-

bruiksmaterialen die je toch niet gebruikt weg te gooien na 

de behandeling. 

Een leerzame oefening is om een keer tijdens een behande-

ling te kijken wat er bij elkaar gebeurt op het gebied van infec-

tiepreventie. Wordt de unit goed schoongemaakt, worden de 

persoonlijke beschermingsmiddelen in de juiste volgorde 

aangedaan, vindt handdesinfectie op de goede wijze plaats, 

welke oppervlaktes worden met en zonder handschoenen 

aangeraakt? Wat mij dan regelmatig opvalt, is dat dit niet altijd 

gebeurt zoals het zou moeten. Is dat erg? Nee, niet direct, maar 

bespreek het met elkaar en let erop zodat dit wel verbetert. 

Dossiervoering
Tot slot is natuurlijk een volledige dossiervoering noodzake-

lijk om goede patiëntenzorg te leveren op de korte en lange 

termijn. Een zorgplan helpt hierbij, ook om patiënten te moti-

veren. Los van verschillende verplichte onderdelen van het 

patiëntendossier is een goede stelregel om jezelf de vraag te 

stellen: kan een collega wanneer hij/zij het dossier leest de 

zorg voor de patiënt overnemen? Dus is het dossier volledig, 

duidelijk wat de patiënt wil en helder wat er mogelijk is? Welke 

behandelingen zijn uitgevoerd en gepland, wat is het (middel)

lange termijn zorgdoel? Uiteraard kan je daar dan in de toe-

komst, in overleg met de patiënt, van afwijken.

Je kan er op verschillende manieren achter komen om te 

weten of je praktijk voldoet aan alle eisen. Via de KNMT is 

er veel informatie te verkrijgen, IGJ heeft een toetsingska-

der taakdelegatie, certificering via HKZ of ISO, of je kan een 

checklist downloaden zodat je binnen 10 minuten weet waar 

eventueel nog aandachtspunten zijn.

En wat als de inspectie dan langskomt? De kans dat zij een 

praktijk sluiten is erg klein; dan moet er zo veel niet op orde zijn 

en de patiëntveiligheid direct in het gevaar zijn. Mochten zij 

zich melden, vraag hen dan om in de kantine plaats te nemen. 

Zorg ervoor dat duidelijk is waarom zij langskomen en houd 

zelf (of een assistent) notities bij. Wat zijn hun bevindingen en 

waarop zijn die gebaseerd? Vraag ook altijd om een samenvat-

ting van hun conclusies aan het eind. De inspectie mag de 

behandelkamer in en patiëntendossiers inzien. 

Nog een paar tips: wees kalm en vriendelijk. Neem ook de tijd 

om antwoord te geven en vraag om verduidelijking als je dat 

wil. Het kan zijn dat je iets moet opzoeken in de praktijk, bij-

voorbeeld in je kwaliteitshandboek. Neem hier ook de tijd voor. 

Accepteer ook dat wellicht iets niet in orde is en geef dan ook 

aan dat je dat wilt en gaat verbeteren. Je krijgt vaak ook ruim 

de tijd om de verbeterpunten op te pakken; doe dit dan ook. 

Maar alles begint bij een goede voorbereiding: zorg ervoor 

dat je praktijk in grote mate voldoet aan de eisen om verant-

woorde zorg te leveren.  .
Rutger Sonneveld heeft meer dan twintig jaar ervaring binnen de 

gezondheidszorg en adviseert vanuit zijn eigen bedrijf zorginstel-

lingen en tandartspraktijken op het gebied van kwaliteit en veilig-

heid. www.sonneveldzorgadvies.nl. 
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