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TABEL 1: EPAs VOOR MASTER TANDHEELKUNDE
(enkele voorbeelden)














afnemen algemene
tandheelkundige anamnese en
diagnose, medische anamnese,
verslaglegging
digitale lichtfoto’s maken
maken van een behandelplan
(startniveau)
verwijderen aanslag / tandsteen
fissuurverzegeling: preventief /
therapeutisch
maken en interpreteren van
röntgenfoto’s
geven van locale anaesthesie:
infiltratie en geleiding
behandelling parodontale
aandoening: initiële therapie

















behandeling kleine / middelgrote / grote
cariëslaesie
uitvoeren endodontische behandeling
eenvoudige / complexe extractie
behandeling met een solitaire kroon, al
dan niet met opbouw
behandeling met een composiet- of
keramiekveneerrestauratie
behandeling met een partiële prothese
of volledige prothese
uitvoeren van een volledig periodiek
mondonderzoek (inclusief verslag)
herstel c.q. vervanging van deficiënte
eerdere restauraties
analyseren en behandelen van een
pijnklacht

TABEL 2: EPA-NIVEAUS TANDHEELKUNDE
1
2
3
4
5

De THK-student oefent de behandeling in een
preklinische leeromgeving onder directe supervisie
De THK-student voert de behandeling uit in de kliniek met
direct toezicht op alle relevante tussenstappen
De THK-student voert de behandeling uit in de kliniek met
individueel afgesproken controlemomenten
De THK-student voert de behandeling zelfstandig uit met
achteraf beoordeling op proces en product
De THK-student geeft supervisie aan minder gevorderde
medestudenten die bezig zijn met de verwerving van EPA
2, of EPA 3 voor de behandeling.

TABEL 3: VOORBEELD VAN EEN UITGEWERKTE EPA
1 EPA-titel
2 specificatie /
beperkingen

SOLITAIRE KROON
concept
Techniek: klinische situatie overbrengen naar
tandtechniek en weer terug in de klinische situatie
brengen
Communicatie: patiënt geruststellen; uitleg geven aan
patiënt, communicatie met tandtechniek
Rapportage: digitaal dossier op orde brengen
3 domeinen
domein I - diagnostisch handelen
domein III - communicatie & samenwerking
domein VI - tandheelkundig handelen
4 vereisten
Kennis
 anatomie van te herstellen vorm en functie
 occlusie en articulatie
 soorten indirecte restauraties (kroonontwerp)
 materiaalkennis (keramische materialen)
 anesthesie
 cementen en cementeertechnieken
 proces/stappenplan van de (digitale) workflow
Vaardigheden
 hanteren boor: kroonpreparatie
 vervaardigen (digitale) afdruk
 vervaardigen tijdelijke restauratie
Attitude / gedrag
 communicatie met patiënt / tandtechniek
 bereidheid om hulp te vragen
 werken met assistentie
5 bronnen t.b.v.  inspectie van beginsituatie (klinisch en röntgenologisch)
 inspectie van tussenstappen
oordeelsvorming
 inspectie van eindsituatie
 observatie van proces (communicatie en tijdsfactor)
6 fase van
Start: Master 1, EPA-4 toekenning verwacht in Master 2 of
toekenning
3.
7 expiratie
6 maanden niet klinisch werkzaam geweest of langer dan
12 maanden geen (pre-)klinische ervaring met indirecte
restauraties (alle ‘vaste’ prothetische indirect vervaardigde
constructies).

PROBLEEMSTELLING
Ontwikkelingen in de tandheelkundige gezondheidszorg laten zien dat tandartsen
steeds minder in solopraktijken werken, maar steeds vaker deel uit maken van
groepspraktijken. Daarnaast zien we ook verschuivingen in de zorg, bijvoorbeeld het
uitvoeren van eenvoudige restauraties door HBO-opgeleide mondzorgkundigen.
In het licht van dit soort ontwikkelingen zal de opleiding tandheelkunde van het
Radboud universitair medisch centrum in het TANDHEELKUNDE CURRICULUM 2017
vanaf september 2017 starten met zogenaamde masterklinieken tandheelkunde
teneinde studenten nog beter voor te bereiden op de praktijk.
Een THK-masterkliniek is een inter-professionele kliniek die gerund wordt door 9
masterstudenten tandheelkunde en 3 bachelorstudenten mondzorgkunde onder
eindverantwoordelijkheid van een ervaren tandartsdocent. De 9 studenten
tandheelkunde komen gelijkelijk verdeeld uit de drie masterjaren. De 3 studenten
mondzorgkunde zullen 2e/3e-jaars studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen
zijn.
Ten behoeve van de voortgangsbewaking van de studenten in de masterklinieken wil
de opleiding gaan werken met zogenaamde EPAs.
Een Entrustable Professional Activity (EPA), is een beroepsactiviteit die aan een
student met voldoende bekwaamheid toevertrouwd kan worden en die de student
zelfstandig binnen een gestelde tijdsduur kan uitvoeren.
Onderzocht werd in hoeverre EPAs bruikbaar zouden kunnen zijn in de masterfase
tandheelkunde.

METHODE
Na raadpleging van literatuur over EPAs werden door ervaren onderwijsontwikkelaars
en tandartsdocenten exercities uitgevoerd met het beschrijven van concept-EPAs.
Deze concept-EPAs werden besproken in de curriculumcommissie.

RESULTATEN
Beschrijving van tandheelkundige behandelingen in het format van een EPA blijkt
haalbaar. Een voorlopige lijst van EPAs werd opgesteld. Er wordt van uitgegaan dat
deze lijst in de loop van de tijd beperkte aanpassingen zal ondergaan naarmate de
ervaring in het werken ermee groeit en het tandheelkundige vakgebied zich
ontwikkelt. Enkele voorbeelden van EPAs worden weergegeven in tabel 1.
Uit de exercities bleek ook dat de niveaus van EPAs zoals die voor de medische
vervolgopleidingen geformuleerd zijn, aangepast moesten worden. De niveauindelingen EPA-niveau-1 t/m EPA- niveau-5 zoals in de AMEE-richtlijn-99 worden
beschreven, passen niet bij de masteropleiding tandheelkunde.
Zo blijkt bijvoorbeeld een EPA-niveau-1 waarbij de student enkel zou mogen
meekijken niet bruikbaar. De benodigde (preklinische) basisvaardigheden hebben
tandheelkunde-studenten immers grotendeels reeds in hun bacheloropleiding
opgedaan. In de masterfase gaan zij in de kliniek meteen aan de slag, aanvankelijk bij
patiënten met eenvoudige problematiek en daarna met steeds complexere
problemen.
Deze overwegingen leidden tot een aanpassing van de EPA-niveaus zoals
weergegeven in de tabel 2.

IMPLICATIES VOOR DE PRAKTIJK
Ten behoeve van het nieuwe CURRICULUM 2017 zullen circa 20-25 EPAs verder
uitgewerkt worden voor het kerncurriculum. Zie tabel 3 voor een voorbeeld van een
uitgewerkte EPA. Daarnaast zullen ten behoeve van de afstudeerprofielen nog enkele
separate EPAs geformuleerd worden.
Voor de meer gedetailleerde summatieve beoordeling zullen in de periode tot
september 2017 rubrics als meer specifieke meetinstrumenten ontwikkeld worden.
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