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De tandarts-endodontoloog (TE)
Algemeen
De tandarts-endodontoloog (TE) is een tandarts met bijzondere kennis en
vaardigheid op het gebied van de endodontologie die door de Nederlandse
Vereniging voor Endodontologie (NVvE) als zodanig is erkend. De endodontologie is
het onderdeel van de tandheelkundige wetenschap dat zich bezig houdt met de
bestudering van de anatomie, histologie en fysiologie van het endodontium en met
de etiologie, epidemiologie, pathologie, preventie, diagnostiek en therapie van
afwijkingen van het endodontium en van de met het endodontium verbonden
parodontale weefsels.
Het werkterrein van de TE omvat de endodontische behandeling van patiënten die
door de behandelend tandarts daartoe zijn verwezen. 1) Onderwijs en onderzoek
behoren eveneens tot het werkterrein.
De erkenning als TE geldt voor een periode van 5 jaar en kan steeds op verzoek van
de TE opnieuw worden verleend, wederom telkens voor een periode van 5 jaar.
Eisen voor de initiële erkenning als TE
1. Het met goed gevolg doorlopen hebben van een door de NVvE erkende opleiding
tot TE.
2. Schriftelijk te verklaren dat hij/zij
- er mee bekend is dat de erkenning een geldigheid heeft van 5 jaar, dat een halfjaar
vóór het verlopen van de erkenning een vervolg-erkenning kan worden
aangevraagd, dat de vervolg-erkenning onder voorwaarden kan worden verleend
en dat de vervolg-erkenning kan worden ingetrokken indien niet binnen de gestelde
termijn aan de voorwaarden is voldaan,
- de titel tandarts-endodontoloog niet meer zal voeren in het geval dat hij/zij geen
vervolg-erkenning aanvraagt, de vervolg-erkenning niet wordt verleend of wordt
ingetrokken,
- bekend is met en zich zal houden aan de door de NVvE gestelde gedragsregels,
- tenminste 7 uur per week zal besteden aan behandelingen in het kader van het TEschap 2),
- er mee bekend is dat de uitoefening van de algemene praktijk of onderdelen
daarvan, waaronder de endodontologie, niet geldt als behandeling in het kader van
het TE-schap,

1 )

Indien de patiënt geen behandelend tandarts heeft kan een andere zorgverlener als verwijzer
optreden.
2 )
Aangezien deze maat moeilijk te kwantificeren is, wordt deze voor de beoordeling operationeel
gemaakt door er van uit te gaan dat deze omvang overeenkomt met tenminste 400 voltooide
endodontische behandelingen in de 3jaars-periode onmiddellijk voorafgaande aan de datum van de
aanvraag voor een vervolg-erkenning. Een wortelkanaalbehandeling gevolgd door peri-apiale
chirurgie geldt daarbij als twee behandelingen. Actieve betrokkenheid bij diagnostiek en supervisie bij
behandelingen in het kader van een opleiding wordt toegerekend aan genoemde 400 behandelingen.

- zijn/haar kennis en vaardigheid op het gebied van de endodontologie en de
beoefening daarvan zal verdiepen en up-to-date houden door literatuurstudie en
het volgen van lezingen en cursussen, waaronder tenminste eenmaal in de twee
jaar een internationaal wetenschappelijk congres of cursus op het terrein van de
endodontologie.
- waar mogelijk een bijdrage zal leveren aan de uitbreiding en verspreiding van de
kennis van de endodontologie.
Gedragsregels voor de TE
De samenwerking met de behandelend tandarts 1) en de behandeling van de patiënt
wordt gebaseerd op duidelijke afspraken en op overeenstemming tussen patiënt,
behandelend tandarts en TE.
1. De TE behandelt uitsluitend in overeenstemming met het behandelingsverzoek,
tenzij in het geval van een spoedeisende situatie.
2. De TE gaat eerst over tot behandeling nadat hij zijn aandeel heeft bezien in het
totaal van het behandelingsplan, zonodig na overleg over de behandeling en de
prognose ervan met verwijzer en met patiënt.
3. De TE draagt zorg voor een goede documentatie van zijn behandeling met
inbegrip van het behandelingsverzoek, de overige correspondentie en de
aantekeningen van het overleg met de patiënt en voor een goede archivering
daarvan.
4. De TE doet schriftelijk verslag aan de verwijzer en de behandelend tandarts 2) van
de diagnose, de behandeling en het behandelingsresultaat met vermelding van
complicaties die de prognose zouden kunnen beïnvloeden.
Eisen voor de erkenning van een TE-opleiding
1. De opleiding moet voldoen aan de “Guidelines for specialty training in
endodontology” van de European Society of Endodontology (ESE).
2. De opleiding staat onder leiding van een Opleider. De Opleider is een TE met
ervaring in onderwijs en onderzoek.
3. De opleiding heeft een cursusduur van tenminste 21 maanden bij volledige
werktijd of 3 jaar bij 6 tienden van de werktijd.
4. De opleider bericht aan de Commissie Erkenning welke kandidaten in opleiding
zijn genomen. Hij kan daarbij de Commissie toestemming vragen voor eventuele van
de opleidingseisen afwijkende voorwaarden, zoals bijvoorbeeld vrijstellingen.
4. De opleiding moet worden afgesloten met een examen, waarbij ook tenminste één
externe deskundige als examinator wordt ingeschakeld. De externe examinator(en)
breng(t)(en) van
hun bevindingen een kort, algemeen 3) verslag uit. Dit verslag wordt toegezonden aan
de Commissie Erkenning TE.
5. De Opleiding verschaft de Commissie Erkenning TE de door deze gevraagde
inlichtingen. Een visitatie van de Opleiding en gesprekken met medewerkers en TE’s
in opleiding kan daar onderdeel van zijn.
Eisen voor de vervolg-erkenning als TE

1 )

Indien de patiënt geen behandelend tandarts heeft kan een andere zorgverlener als verwijzer
optreden.
2 )
Indien verwijzer en behandelend tandarts niet dezelfde zijn.
3 )
Dus zonder verwijzing naar individuele geëxamineerden.

1. De TE dient een aanvraag voor een vervolg-erkenning een halfjaar tevoren in te
dienen bij de Commissie Erkenning TE. De aanvraag dient vergezeld te gaan van het
verslag (zie onder 2) en van de bevestiging dat de door de NVvE in rekening
gebrachte kosten zijn voldaan op de bank/girorekening van de NVvE.
2. De TE maakt een verslag over tenminste de 3jaars-periode onmiddellijk
voorafgaande aan de datum van de aanvraag waarin tenminste de volgende
gegevens zijn opgenomen: 1)
a. aantal verwijzingen voor consult
b. aantal verwijzingen voor behandeling
c. aantal verwijzende tandartsen en andere verwijzers
d. van de verwijzingen onder b.: aantal behandelde en aantal niet-behandelde
patiënten
e. totaal aantal behandelde elementen gesplitst in primaire
wortelkanaalbehandelingen,
retreatments 2) en overige (niet-chirurgische) behandelingen
f. aantal gevallen van peri-apicale chirurgie gesplitst in kijkoperaties en overige
g. het percentage gerealiseerde 1jaars-controles
h. het gevolgde sterilisatie-protocol voor chirurgische instrumenten, hand- en
hoekstukken en
overige instrumenten
i. het gevolgde systeem voor vijlbeheer
j. opgave van gegeven onderwijs
k. opgave van gevolgd onderwijs, w.o. opgave van relevante tijdschriftabonnementen
l. opgave van verricht onderzoek
3. De Commissie Erkenning TE kan zich ook doormiddel van een visitatie van de
praktijk ervan vergewissen dat deze aan de gestelde eisen, waaronder de WIPnorm, 3) voldoet.

Hoger beroep
Tegen een beslissing van de Commissie Erkenning TE kan de TE binnen een termijn
van 8 weken gerekend vanaf de datum van de beslissing in hoger beroep
komen.Voor de behandeling van het beroep stelt het bestuur van de NVvE een ad
hoc-commissie in. De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. De
commissie doet binnen een termijn van twaalf weken na binnenkomst van het
beroepsschrift een gemotiveerde uitspraak.

1 )

Aangezien is gebleken dat de gegevens meestal niet zijn te halen uit de (geautomatiseerde)
praktijk-administratie adviseert de commissie hiervoor een aparte administratie op te zetten,
bijvoorbeeld met een kolom voor elke (sub)vraag.
2)
voor het verslag geldt elke endodontische behandeling van een eerder endodontisch behandeld
element als retreatment.
3)
Werkgroep Infectiepreventie

