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Registratienorm Kwaliteitsregister Tandprothetici 
 
Ingangsdatum en versie: 1 januari 2022 
  
Het Kwaliteitsregister Tandprothetici (KRTP) is het openbare Kwaliteitsregister van praktiserend 
Tandprothetici in Nederland. Het KRTP is een instrument waarmee tandprothetici laten zien dat ze 
hun vakkennis en vakbekwaamheid bijhouden, zoals zij met het afleggen van de eed hebben 
verklaard en/of het respecteren van de Codex van beroepsethiek voor tandprothetici1 hebben 
toegezegd. Op die manier geven tandprothetici invulling aan het concept ‘een levenlang leren’ als 
onderdeel van professioneel zorgverlenerschap. De registratienormen borgen dat tandprothetici 
gedurende hun loopbaan over voldoende actuele deskundigheid beschikken voor de uitoefening van 
hun beroep en bevorderen de kwaliteit voor zover deze wordt beïnvloed door de actuele 
deskundigheid en het functioneren van individuele tandprothetici. 
 
1. Toelatingsnorm Kwaliteitsregister Tandprothetici 
Voor de eerste registratieperiode wordt een persoon toegelaten tot het Kwaliteitsregister 
Tandprothetici als die  

a. is ingeschreven in het diplomaregister van tandprothetici; 
b. en het diploma niet ouder is dan 5 jaar (gerekend vanaf de datum van diplomering). 

 
2. Registratieperiode 
Een registratieperiode bedraagt vijf jaar. 
 
3. Registratienorm 
De registratienorm bestaat uit een scholingsnorm (zie artikel 3.1) en een werkervaringsnorm (zie 
artikel 3.2).  
 
3.1 Scholingsnorm 
Binnen één registratieperiode wordt 120 uur aan deskundigheidsbevorderende activiteiten besteed, 
waarvan: 
a. minimaal 50 punten gericht is op patiëntgebonden tandprothetische zorgverlening 
(vakinhoudelijk); 
b. minimaal 25 punten gericht is op de context van de beroepsuitoefening (algemeen); 
c. minimaal 15 punten gericht is op reflectie op de beroepsuitoefening (reflectie); 
d. 30 punten vrij te besteden is in één of meer van bovengenoemde categorieën. 
 
3.2 Werkervaringsnorm 
 Binnen één registratieperiode wordt 1600 uur aantoonbare werkervaring opgedaan in een functie 
die voldoet aan het Beroepscompetentieprofiel Tandprotheticus. 
 
4. Herregistratie 
Personen die binnen het tijdvak van een registratieperiode aan de registratienorm voldoen, worden 
voor een nieuwe registratieperiode toegelaten tot het Kwaliteitsregister Tandprothetici. 
 
5. Inschrijving in het openbare register 
a. Eerste registratie: Gedurende de eerste registratieperiode wordt een persoon in het openbare 
Kwaliteitsregister Tandprothetici vermeld, nadat aan de norm voor toelating is voldaan. 

 
1 Codex van beroepsethiek voor tandprothetici, Organisatie van Tandprothetici (ONT), 13 november 2015 
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b. Doorhaling: Personen die niet (meer) aan de norm voor toelating voldoen, en/of die aan het einde 
van een registratieperiode niet in aanmerking komen voor herregistratie, worden doorgehaald in het 
openbare Kwaliteitsregister Tandprothetici. 
c. Hernieuwde registratie: Personen die zijn doorgehaald in het openbare Kwaliteitsregister 
Tandprothetici worden opnieuw vermeld als zij voldoen aan de registratienorm en norm voor 
toelating waarbij op het moment van meting teruggerekend wordt over een tijdvak van één 
registratieperiode. 
 
6. Uitwerking, uitvoering en beheer, handhaving en bezwaar en beroep 
a. De werkwijze en voorwaarden voor de registratie en meting van tijdsbesteding aan 
deskundigheidsbevorderende activiteiten zijn beschreven in het ‘Scholingsreglement 
Kwaliteitsregister Tandprothetici’. 
b. De werkwijzen die voortvloeien uit het gebruik van het registratiesysteem PE-online, gelden als 
aanvullende voorwaarden. 
c. De wijze waarop de registratienormen worden gehandhaafd, is nader bepaald in het 
‘Registratiereglement Kwaliteitsregister Tandprothetici’. 
d. Voor het reglement van de commissie KRTP wordt verwezen naar het desbetreffende document, 
aangeduid met de naam ‘Reglement Commissie Kwaliteitsregister Tandprothetici’. 
e. De wijze waarop tandprothetici bezwaar kunnen maken tegen besluiten over registratie, is 
beschreven in het ‘Reglement beroepscommissie Kwaliteitsregister Tandprothetici’. 
 
7. Publicatie  
1. Dit besluit wordt gepubliceerd op de website van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici 
(ONT) en de website Kwaliteitsregister Tandprothetici.  
2. In de ALV van de ONT wordt mededeling gedaan van dit besluit  
 
8. Inwerkingtreding  
Dit besluit treedt in werking met ingang van de 1 januari 2022.  
 
9. Wijziging  
Dit besluit kan worden gewijzigd door het bestuur, met dien verstande dat wijziging de instemming 
van de algemene ledenvergadering van de ONT behoeft.  
 
10. Citeertitel  
Dit besluit wordt aangehaald als: Registratienorm Kwaliteitsregister Tandprothetici.  
 
Deze normen gelden voor alle nieuwe registraties, herregistraties en hernieuwde registraties vanaf 
de ingangsdatum van dit document. In alle gevallen waar deze registratienorm niet in voorziet, 
beslist de commissie Kwaliteitsregister Tandprothetici (commissie KRTP). 
 
In overeenstemming met de statuten vastgesteld door Algemene Ledenvergadering van de ONT, op 
voordracht van het bestuur van de ONT, te Utrecht, 5 november 2021, 
 
M.H.C. (Marnix) de Romph MA 

Voorzitter 
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Toelichting Registratienorm Kwaliteitsregister Tandprothetici 

Vanwege de afronding van de vorige cyclus van het Kwaliteitsregister Tandprothetici (KRTP) eind 
2021 heeft het bestuur van de ONT een werkgroep ingesteld om te komen tot een herziening van de 
Regeling Kwaliteitsregister Tandprothetici. De werkgroep hanteerde bij deze herziening de volgende 
uitgangspunten: 

• Ga uit van de motivatie van de deelnemers voor permanente bij- en nascholing.  

• Sluit zoveel mogelijk aan op de interesse en het gedrag van de deelnemers. 

• Biedt deelnemers zoveel mogelijk flexibiliteit. 

• Houd het kwaliteitsregister zo eenvoudig mogelijk 

• Regel geen zaken via het kwaliteitsregister die al in de wet staan. 

 
Aan de hand van deze uitgangspunten is de registratienorm Kwaliteitsregister Tandprothetici 

ontwikkeld. De artikelen uit de registratienorm worden hieronder kort toegelicht. Aan deze 

informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Ad. 1 Toelatingsnorm kwaliteitsregister 

Volgens het principe ‘houd het kwaliteitsregister zo eenvoudig mogelijk’ vormt de registratie in het 

diplomaregister de enige toelatingsnorm voor de eerste registratieperiode. Het diploma mag hierbij 

niet ouder zijn dan 5 jaar. Via het ‘diploma tandprotheticus’ is o.a. gewaarborgd dat een deelnemer 

de Nederlandse taal (B2 niveau) beheerst en kennis heeft van de praktijkrichtlijnen voor 

tandprothetici. De verplichting om aangesloten te zijn bij een klachtenregeling is al bij wet2 geregeld.  

 
Ad. 2 Registratieperiode 
De registratie periode van vijf jaar blijft ook bij de herziening ongewijzigd. 
 
Ad. 3 Registratienorm 
Scholingsnorm (artikel 3.1) 

De nieuwe scholingsnorm (zie artikel 3.1) heeft als uitgangspunt een tijdsbesteding van 120 punten  

in een tijdsbestek van 5 jaar. Voor de registratienorm zullen de CanMEDS-competentiegebieden uit 

het Beroepscompetentieprofiel Tandprotheticus als afbakening worden gebruikt. Om deelnemers 

aan het kwaliteitsregister meer flexibiliteit te bieden, zijn de zeven CanMEDS-competentiegebieden 

grofmaziger ingedeeld en wordt onderscheid gemaakt naar activiteiten die gericht zijn op: 

 
Patiëntgebonden tandprothetische zorgverlening (vakinhoudelijke scholing) 
Cursussen, seminars, congressen, workshops en andere activiteiten die erop gericht zijn de kennis en 
vaardigheden van het leveren van patiëntgebonden tandprothetische zorgverlening te vergroten, 
vormen een belangrijk aandeel in deskundigheidsbevordering.  
 
Context van de beroepsuitoefening (algemene scholing) 
Cursussen, seminars congressen workshops en andere activiteiten die erop gericht zijn de 
tandprotheticus in zijn werkomgeving beter te laten functioneren, dragen bij aan de context waarin 
de tandprotheticus tandprothetische zorg verleent. Dit aanbod kan ook bestaan uit activiteiten die 
niet aan alle criteria voor vakinhoudelijke scholing voldoen, bijvoorbeeld educatie over nieuwe wet- 
en regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen . Andere voorbeelden van scholing in deze 
categorie zijn communicatie trainingen en trainingen gericht op management en ondernemerschap. 
Ze helpen om goede randvoorwaarden te creëren voor de uitoefening van het beroep. 
 

 
2 Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) 



4 
 

 
Reflectie 
Voor wat betreft de categorie reflectie kan een tandprotheticus kiezen uit het begeleiden van en 
deelname aan praktijkvisitatie, patiënttevredenheidsonderzoek of stagebegeleiding. De gemiddelde 
tijdsbesteding van deze activiteit wordt uitgedrukt in scholingspunten.  
 
Vrij te besteden 
Tandprothetici kunnen zelf kiezen voor het type activiteit en het aantal keren dat zij die ondernemen 
binnen een registratieperiode. Op die manier ontstaat keuzevrijheid. 
 
Werkervaringsnorm (artikel 3.2) 
Voor artikel 34 beroepen (waaronder tandprothetici) is een werkervaringseis geen onderdeel van de 

Wet BIG. De verwachting is dat bij de herziening van de Wet BIG wordt aangestuurd op meer eigen 

regie van de (artikel 34) beroepsgroepen, waarbij in toenemende mate meer gewicht zal worden 

toegekend aan de kwaliteitsregisters. Op grond hiervan is in de registratienorm van het 

Kwaliteitsregister Tandprothetici (KRTP) een werkervaringsnorm opgenomen (zie artikel 3.2). De 

onderliggende redenering is dat meer praktijkervaring bijdraagt aan de kwaliteit. Met een ‘eigen 

verklaring’ kunnen tandprothetici aangeven dat ze in de betreffende registratieperiode aan de 

werkervaringsnorm (1600 uur in 5 jaar) hebben voldaan. De naleving van de werkervaringsnorm 

wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door de commissie KRTP. 

 
Ad. 4 Herregistratie 
Als binnen het tijdvak van een registratieperiode (5 jaar) is voldaan aan de registratienorm (120 

punten plus werkervaringseis) wordt een tandprotheticus voor een nieuwe registratieperiode 

toegelaten tot het openbare Kwaliteitsregister Tandprothetici. Tot 3 maanden na het verlopen van 

een registratieperiode kan deze herregistratie worden aangevraagd. 

 
Ad. 5 Inschrijving in het openbare register 
Bij registratie wordt onderscheid gemaakt tussen het gebruik van het KRTP-account en vermelding in 
het openbare kwaliteitsregister. Met het KRTP-account kunnen deelnemers hun 
deskundigheidsbevorderende activiteiten bijhouden. Aan de hand van deze gegevens en een ‘eigen 
verklaring’ over de werkervaringsnorm kan een tandprotheticus zich kwalificeren voor vermelding in 
het openbare kwaliteitsregister. 
 
a. Eerste registratie 

Pas afgestudeerde tandprothetici kunnen gedurende hun eerste registratieperiode in het openbare 

Kwaliteitsregister Tandprothetici worden vermeld als ze voldoen aan de toelatingsnorm , i.c. 

inschrijving in het diplomaregister (zie ad 1 Toelatingsnorm kwaliteitsregister voor een nadere 

toelichting). Net als bij de andere tandprothetici wordt na afloop van de registratieperiode 

vastgesteld of aan de registratienorm is voldaan. 

  

b. Doorhaling  

Tandprothetici die gedurende een registratieperiode niet meer aan de toelatings- en/of 

registratienormen voldoen, worden doorgehaald in het openbare kwaliteitsregister. Zij behouden 

nog steeds hun KRTP-account, zolang de kosten voor het account worden betaald en kunnen 

opnieuw worden vermeld in het openbare kwaliteitsregister als ze voldoen aan de registratienorm. 

Hierbij wordt teruggerekend over een tijdvak van een registratieperiode (5 jaar). Ze krijgen dan een 

zogeheten hernieuwde registratie. 
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c. Hernieuwde registratie 

Tot 3 maanden na het verlopen van een registratieperiode kan de eerder genoemde herregistratie 

worden aangevraagd. Daarna gelden de regels voor hernieuwde registratie. Als een tandprotheticus 

langer dan de duur van een registratieperiode is (˃5 jaar) niet is vermeld in het openbare register kan 

deze opnieuw worden toegelaten op het moment dat is voldaan aan de registratienorm (i.c. het 

behalen van 120 punten en de werkervaringsnorm over de afgelopen 5 jaar). 

 
Ad. 6 Uitwerking, uitvoering en beheer, handhaving en bezwaar en beroep 
De wijze waarop de registratienorm Kwaliteitsregister Tandprothetici wordt uitgewerkt, beheerd, 
uitgevoerd en gehandhaafd wordt geregeld in afzonderlijke reglementen. Dit geldt ook voor de wijze 
waarop deelnemers bezwaar en beroep kunnen aantekenen ten aanzien van de uitvoering en 
handhaving van deze registratienorm. 
 
Uitwerking 
De uitwerking van het bij- en nascholingsaanbod voor alle tandprothetici is het terrein van de 
Stichting Nederlands Tandprothetisch Instituut (SNTI). Vanuit het SNTI-bestuur wordt toegewerkt 
naar het inrichten van een samenhangend bij- en nascholingsaanbod. De wijze waarop de 
tijdsbesteding aan deskundigheidsbevorderende activiteiten wordt uitgedrukt in bij- en 
nascholingspunten is uitgewerkt in het ‘Scholingsreglement Kwaliteitsregister Tandprothetici’. Het 
‘Scholingsreglement ’ beschrijft ook de werkwijze en voorwaarden voor de registratie van 
deskundigheidsbevorderende activiteiten. 
 
Uitvoering  en beheer 
Ter ondersteuning van de administratie die de flexibilisering van het kwaliteitsregistratie met zich 

meebrengt, zal gebruikt worden gemaakt van PE-online. Dit administratiesysteem biedt de 

mogelijkheid om deelnemers via een app of anderszins realtime op de hoogte te houden van hun 

persoonlijke registratiesituatie. De verschillen rollen, taken en bevoegdheden die nodig zijn voor de  

uitvoering en het beheer van het KRTP zullen via PE-Online worden ingericht.  

 
Handhaving 
De voorwaarden en werkwijzen voor de handhaving van de registratienormen (inclusief de 
voorwaarden voor het gebruik van het beeldmerk van het KRTP) zijn beschreven in het 
‘Registratiereglement Kwaliteitsregister Tandprothetici’, versie 5 november 2021. De commissie 
KRTP is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit reglement. Zij kan taken en bevoegdheden 
mandateren aan het bureau van de ONT.  
 
Commissie KRTP 
Voor het reglement van de commissie KRTP wordt verwezen naar het desbetreffende document, 
aangeduid met de naam ‘Reglement Commissie Kwaliteitsregister Tandprothetici’, versie 1 januari 
2022. 
 
Bezwaar en beroep 
Geregistreerde personen die het niet een zijn met de besluiten van de commissie KRTP ten aanzien 
van eerste registratie, herregistratie, doorhaling en  hernieuwde registratie, kunnen bezwaar 
aantekenen bij de beroepscommissie Kwaliteitsregister Tandprothetici volgens het ‘Reglement 
beroepscommissie Kwaliteitsregister Tandprothetici’. 
 


