KRTP – Kwaliteitsregister Tandprothetici
Wat is het KRTP?
Het KRTP is het onafhankelijke, openbare kwaliteitsregister van praktiserende Tandprothetici in
Nederland. Het KRTP is een keurmerk.
Wat is hiervan de meerwaarde?
Tandprothetici die ingeschreven staan in het KRTP slaan de brug tussen deskundige, professionele
mondzorg en tevreden patiënten.
Hoe vraag ik mijn KRTP punten aan?
U logt in op het ledengedeelte van de ONT website. Heeft u nog geen inloggegevens? Vraagt u deze
aan bij het secretariaat van de ONT. info@ont.nl of 023-7200444.
Indien u ingelogd bent gaat u naar: https://www.mijnont.nl/krtp, en vult uw activiteit in bij ‘Aanvraag
KRTP punten‘. U dient een kopie van het certificaat/bewijs van aanwezigheid mee te zenden, en
daarnaast ook een kopie van het (dag)programma aan uw aanvraag toe te voegen.
Wat gaat er veranderen?
Aanvragen kunnen alleen door u via de ONT website / ledengedeelte ingediend worden. Losse mails
aan het secretariaat worden niet meer in behandeling genomen. Na het volgen van een scholing
dient u een kopie van het certificaat/bewijs van aanwezigheid, alsmede een kopie van het
(dag)programma mee te zenden. Zonder toevoeging van het certificaat en het betreffende
programma wordt uw aanvraag afgewezen.
Waarom wordt mijn aanvraag afgewezen?
Uw aanvraag wordt afgewezen indien u geen bewijs van deelname en/of geen inhoudelijk
(dag)programma heeft bijgevoegd of indien uw activiteit niet voldoet aan de norm die geldt vanaf 1
januari 2017. Zie voor meer informatie met betrekking tot de norm onderstaande uitleg over de
CanMeds-systematiek.
Wat zijn CanMedsrollen?
De CanMeds-systematiek wordt gebruikt om de verschillende rollen (competenties) te beschrijven
van zorgprofessionals. De systematiek bestaat uit een centrale rol (de zorgverlener met
vakinhoudelijke competenties) en zes rollen die daarmee samenhangen. Samen vormen zij de zeven
Canmedsrollen. Bij elke rol hoort een competentie.
Welke zeven CanMedsrollen kan ik dan precies onderscheiden?
1. -Vakinhoudelijk handelen / Mondzorg
Heb ik kennis verworven over de zorgverlening aan patiënten/cliënten?
2. -Communicatie
Heb ik kennis verworven over de communicatie met patiënten/cliënten?
3. -Samenwerking
Heb ik meer kennis verworven over het samenwerken met zorgontvangers, zorgverleners en

zorginstellingen?
4. -Kennis en Wetenschap
Heb ik meer kennis verworven om te reflecteren op mijn deskundigheid en de onderbouwing van
mijn handelen?
5. -Maatschappelijk handelen
Heb ik meer kennis verworven over de maatschappelijke context en het bevorderen van gezondheid?
6. -Organisatie
Heb ik meer kennis verworven over de wijze waarop zorg kan worden georganiseerd?
7. -Professionaliteit en kwaliteit
Heb ik meer kennis verworven over de professionele standaard en kwaliteitsborging?
Kan mijn cursusaanbieder ook punten voor mij aanvragen?
Ja, dat kan. Mits de cursus van tevoren is geaccrediteerd en de ONT na afloop van de cursus een
getekende presentielijst ontvangt.

