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NMT-praktijkrichtlijn 

Verwijsrelatie van tandarts naar tandprotheticus

Inhoud1

De NMT-praktijkrichtlijn 'Verwijsrelatie van tandarts naar tandprotheticus' biedt een 

leidraad voor de tandarts bij het verwijzen van patiënten naar een tandprotheticus.

Definitie
Onder verwijzing wordt verstaan de beroepsmatige verwijzing van een patiënt door een 

praktijkuitoefenende tandarts naar een praktijkuitoefenende tandprotheticus voor het 

aanmeten, vervaardigen, passen en aanbrengen van een gebitsprothese bij een patiënt 

in wiens mondholte zich gebitselementen of andere elementen (implantaten) bevinden, 

die dienen tot steun van een gebitsprothese (note 1).

N.B. De handelwijze zoals in deze praktijkrichtlijn beschreven, kan (op basis van 

vrijwilligheid) ook worden toegepast bij verwijzing voor het aanmeten, vervaardigen, 

passen en aanbrengen van een gebitsprothese bij een patiënt in wiens mondholte zich 

geen gebitselementen of andere elementen bevinden.   

Toelichting
De verantwoordelijkheid van de tandarts en die van de tandprotheticus

De verantwoordelijkheid van de tandarts houdt in dat hij zich op de hoogte stelt of de 

tandprotheticus voldoet aan de bekwaamheidseisen die in het kader van diens 

beroepsuitoefening worden gesteld (note 2). 

Bovendien stelt hij zich op de hoogte van de werkwijze van de tandprotheticus.

De tandarts is verantwoordelijk voor een correcte verwijzing van de patiënt naar de 

tandprotheticus. De tandarts stelt de diagnose en indicatie op basis waarvan een 

schriftelijk behandelingsvoorstel aan de tandprotheticus wordt voorgelegd, aangevuld met 

relevante informatie en aanwijzingen die in het kader van de gevraagde behandeling 

wenselijk zijn.

Het is de verantwoordelijkheid van de tandprotheticus om indien nodig, aanvullende 

informatie aan de tandarts te vragen.

De tandprotheticus heeft op grond van de Wet BIG een eigen professionele 

verantwoordelijkheid. Dit laat onverlet dat de tandprotheticus in het kader van de 

verwijzing ook verantwoording schuldig is aan de verwijzend tandarts. 

                                                
1  Uit stilistische overwegingen worden de aanduidingen 'hij/zij' en 'hem/haar'vermeden. Waar dit van 
toepassing is, worden met 'hij'en 'hem' beide geslachten bedoeld.
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Uit oogpunt van de tandheelkundige behandeling, is het noodzakelijk vooraf duidelijke 

afspraken te maken over bijvoorbeeld werkwijze en taakverdeling.

Werkwijze en handelings-protocol

Uitgangssituatie

De tandarts en de tandprotheticus zijn werkzaam binnen een functioneel 

samenwerkingsverband ten behoeve van de zorgverlening aan de patiënt.

Verwijzing door de tandarts na diagnostiek

 De tandarts informeert de patiënt over de reden van verwijzing, de gang van zaken bij 

en na verwijzing en de afspraken die hij met de tandprotheticus heeft gemaakt over de 

eventuele voorbehandeling. Hij geeft een indicatie van de financiële consequenties en 

deelt mee dat de tandprotheticus de patiënt zal informeren over de exacte kosten van 

de tandprothetische behandeling.

 De tandarts geeft schriftelijk opdracht aan een met name genoemde tandprotheticus, 

bij voorkeur gebruikmakend van de model- verwijsbrief, waarin opgenomen:

 de diagnose en indicatiestelling;

 aard van de verwijzing

 aanvullende relevante informatie;

 eventuele aanwijzingen met betrekking tot de behandeling.

 documentatie met betrekking tot de diagnose en indicatie.

 De tandprotheticus behandelt de patiënten op verwijzing van de tandarts. Indien de 

patiënt zich zonder tussenkomst van de tandarts rechtstreeks tot de tandprotheticus 

wendt, is deze tandprotheticus gehouden de tandarts te raadplegen.

 In het geval dat de patiënt zich wendt tot een andere dan de tandprotheticus naar wie 

is verwezen, is het wenselijk dat de tandprotheticus contact opneemt met de tandarts 

met het verzoek om de opdracht op zijn naam te stellen.

 Indien aan de tandprotheticus met betrekking tot de door hem toe te passen 

behandeling door de tandarts aanwijzingen zijn verstrekt, handelt hij overeenkomstig 

die aanwijzingen.

 Indien bij de tandprotheticus twijfel rijst ten aanzien van de juistheid of volledigheid 

van de opdracht, stelt hij zich onverwijld daaromtrent in verbinding met de tandarts.

Terugverwijzing door de tandprotheticus na behandeling

 De tandprotheticus naar wie verwezen is, brengt schriftelijk verslag uit aan de tandarts 

van de patiënt. Bij voorkeur gebruikmakend van het model-rapportageformulier.

 In geval van een vervolgconsult overlegt de tandprotheticus met de tandarts.

 Na ontvangst van de rapportage geeft de tandarts zonodig verdere toelichting aan de 

patiënt.
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Vragen en klachten

Indien één van de betrokkenen (tandarts c.q. tandprotheticus) klachten heeft over de 

gang van zaken bij de verwijzing, neemt hij in eerste instantie contact op met de 

behandelaar c.q. verwijzer. Hij onthoudt zich van commentaar tegenover de patiënt. 

Indien hij geen gehoor vindt kan hij overwegen zich te verstaan met de Organisatie van 

Nederlandse Tandprothetici (ONT), respectievelijk de NMT.

Notes
Notes zijn bedoeld ter toelichting/verduidelijking op passages in de praktijkrichtlijn.

Note 1:

Uit Besluit van 22 augustus 1997, houdende regels inzake de opleiding tot en de 

deskundigheid van de tandprotheticus (Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied 

tandprotheticus).

1. Tot het gebied van deskundigheid van de tandprotheticus wordt gerekend:

a het onderzoeken van de mond van de patiënt, gericht op het verkrijgen van de 

gegevens die nodig zijn voor de toepassing van een gebitsprothese;

b het aanmeten, vervaardigen, passen en aanbrengen van een volledige 

gebitsprothese voor de bovenkaak en de onderkaak bij een patiënt van wie de 

kaakwallen zijn hersteld van de gebitsextractie;

c het aanmeten, vervaardigen, passen en aanbrengen van een gebitsprothese 

voor de bovenkaak danwel de onderkaak bij een patiënt van wie de 

desbetreffende kaakwal is hersteld van de gebitsextractie en in wiens mondholte 

zich geen gebitselementen of andere elementen bevinden die dienen tot steun 

van de gebitsprothese;

d het verstrekken aan een patiënt van raad en informatie met betrekking tot de

gebitsprothese of het gebruik daarvan;

2. Tot het gebied van deskundigheid van de tandprotheticus wordt mede gerekend:

a het op verwijzing van de betrokken tandarts aanmeten, vervaardigen, passen en 

aanbrengen van een gebitsprothese bij een patiënt in wiens mondholte zich 

gebitselementen of andere elementen bevinden die dienen tot steun van de 

gebitsprothese;

3. De verwijzing bedoeld onder het 2e lid, geschiedt schriftelijk, is gedateerd en 

ondertekend door de betrokken tandarts en bevat tenminste de door deze voor de 

door de tandprotheticus te verlenen zorg relevant geachte diagnostische gegevens.    

Note 2:

Een tandarts kan zich op de hoogte stellen van de bekwaamheid van de tandprotheticus 

door het opvragen van een afschrift van het diploma van de betreffende tandprotheticus, 

of raadpleging van het ONT overzicht van geregistreerde leden.  
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Wijze van totstandkomen

Deze algemene praktijkrichtlijn werd in 1999 samengesteld door de werkgroep 

Praktijkrichtlijnen en in 2006 geactualiseerd door de Projectgroep Actualisering 

Praktijkrichtlijnen. Alvorens deze praktijkrichtlijn ter goedkeuring voor te leggen aan het 

Hoofdbestuur van de NMT heeft consultatie van de beroepsgroep plaatsgevonden.

Bij het opstellen van de algemene praktijkrichtlijn Verwijsrelatie van tandarts naar 

tandprotheticus is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:

 Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG), in werking getreden op 

1 december 1997

 Burgerlijk Wetboek

 Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO), in werking getreden 

op 1 april 1995

 Besluit van 22 augustus 1997, houdende regels inzake de opleiding tot en de 

deskundigheid van de tandprotheticus (Besluit opleidingseisen en 

deskundigheidsgebied tandprotheticus).

 Gedragsregels voor tandartsen, 2004

 Beroepsprofiel tandprotheticus, december 2005
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Model verwijsbrief

Datum.....................................................................................................................................

Aan ............................................................................................... (naam tandprotheticus)

........................................................................................................................  (adres)

Betreft tandprothetische behandeling van

naam ......................................................................................................................................

geboortedatum.......................................................................................................................

adres ......................................................................................................................................

woonplaats .............................................................................................................................

tel.nr. van patiënt....................................................................................................................

verzekering ............................................................................................................................

De diagnose en indicatiestelling luidt als volgt:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Aanvullende relevante informatie:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Eventuele aanwijzingen m.b.t. de behandeling:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

De navolgende documentatie betreffende de diagnose en eventuele indicatie is 

bijgesloten:

O x-foto's van .....................................................................................................................

O .........................................................................................................................................

Ik wil op de navolgende wijze betrokken blijven bij de behandeling:

0 schriftelijke rapportage tijdens de behandeling/na de behandeling

0 terugverwijzing na behandeling

Naam tandarts........................................................................................................................

Adres......................................................................................................................................

Telefoonnummer ...................................................................................................................

Handtekening.........................................................................................................................


