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E-learningmodules 

Naam module Leerdoelen Punten 

Uw jaarrekening 

lezen 

Na het doorlopen van deze module: 
• begrijpt u het verschil tussen ontvangsten en omzet; 
• begrijpt u het verschil tussen kosten (uitgaven) en lasten; 
• heeft u kennis van begrippen zoals solvabiliteit, debet, credit, cashflow, 

investeringen, quick ratio, kosten en lasten, ontvangsten en baten. 

1 KRT-punt  

Kaakchirurgie bij kinderen en 
adolescenten 

Na het doorlopen van deze module: 
• kunt u in overleg en op goede gronden beslissen te verwijzen of af te 

wachten; 
• weet u hoe u (vrijwel) alle vormen van gebitsletsel in het melk-, wissel- en 

blijvende gebit kunt diagnosticeren en zelf kunt behandelen; 
• herkent u ontwikkelingsstoornissen die voorkomen in het gebit van kinderen 

en adolescenten. 

3 KRT-punten 

TP Topics - endokronen, frontrelatie 
en pijn    

 In het eerste onderwerp, over endokronen, laat Chris Estl zien dat met 
de huidige adhesieve technieken toch een kroon met voldoende retentie 
kan worden gemaakt op een element met weinig resterend tandweefsel. 

 Het onderwerp ‘de frontrelatie belicht’ geven Rob Mulié en Kya Wabeke 
handvatten hoe u mensen met een ongunstige frontrelatie en/of slijtage 
op tijd kunt verwijzen naar een multidisciplinair samenwerkingsverband. 

 Tot slot geeft James Huddleston Slater in het laatste onderdeel, over 
onbegrepen pijnen, aan dat pijn in het aangezicht weliswaar vaak, maar 
niet altijd odontogeen van aard is. Het kan u helpen vaststellen waar de 
pijn dan wel vandaan komt. 

1 KRT-punt 

Implantaten op lange termijn 
Na het doorlopen van deze module: 
• bent u bekend met de behandelmethode na het plaatsen van een implantaat; 
• weet u de verschillende rollen in een behandelteam; 
• weet u welke rol de kwaliteit van het materiaal speelt. 

3 KRT-punten 

De correctieve fase van 

implantaattherapie 

Na het doorlopen van deze module: 
• weet u welke prothetische aspecten een rol spelen bij het plaatsen van 

implantaten; 
• kent u de behandelfilosofie en het behandelprotocol van Parodontologie 

Praktijk Zwolle (PPZ); 
• weet u wat de risicofactoren zijn voor het falen van implantaten. 

3 KRT-punten 

Mond- en kaakziekten bij kinderen 
en jongvolwassenen 

Na het doorlopen van deze module: 
• weet u dat sommige mond- en kaakafwijkingen wijzen op erfelijkheid en soms 

belangrijke consequenties hebben voor patiënten en eventuele 
nakomelingen; 

• bent u in staat de patiënt en de ouders of begeleiders adequaat mondeling 
voor te lichten over een mond- of kaakafwijking; 

• herkent u de gangbare afwijkingen die bij kinderen en jongvolwassenen in de 
mond of kaak kunnen voorkomen. 

2 KRT-punten 

Tongziekten 
Na het afronden van deze cursus: 

• voelt u zich (weer) thuis in het herkennen en eventueel controleren van 
patiënten met gangbare tongafwijkingen. 

• bent u in voorkomende gevallen in staat de patiënt tijdig en adequaat te 
verwijzen naar meestal de MKA-chirurg. 

• bent u in staat om de patiënt adequaat over zijn tongafwijking te informeren, 
al of niet aan de hand van reeds beschikbaar patiënten informatiemateriaal. 

2 KRT-punten 

 

 

In ontwikkeling* 

Naam module Leerdoelen Punten 

TP Academy 
Verschillende onderwerpen. Eerste onderwerp: Gebitsslijtage. 
E-learning, videotutorial en avondlezing. 

KRT-punten  

*Onder voorbehoud. Interesse of meer informatie? Neem contact met ons op.  

http://www.bsl.nl/elearningvenv
https://mijn.bsl.nl/tandheelkunde/kaakchirurgie-bij-kinderen-en-adolescenten/15987314
https://mijn.bsl.nl/tandheelkunde/kaakchirurgie-bij-kinderen-en-adolescenten/15987314
https://mijn.bsl.nl/tandheelkunde/tp-topics-2016/10008786
https://mijn.bsl.nl/tandheelkunde/tp-topics-2016/10008786
https://mijn.bsl.nl/tandheelkunde/implantaten-op-lange-termijn/11768836
https://mijn.bsl.nl/tandheelkunde/de-correctieve-fase-van-implantaattherapie/12843182
https://mijn.bsl.nl/tandheelkunde/de-correctieve-fase-van-implantaattherapie/12843182
https://mijn.bsl.nl/mond-en-kaakziekten-bij-kinderen-en-jongvolwassenen/13293994
https://mijn.bsl.nl/mond-en-kaakziekten-bij-kinderen-en-jongvolwassenen/13293994
https://mijn.bsl.nl/tandheelkunde/tongziekten/16155696
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Kennistoetsen Tandartspraktijk: 10 per jaar 

Onderwerp kennistoets Opzet  Punten 

2019-1: Superbugs 10 vragen. 1 KRT-punt  

2019-2: Zilverdiaminefluoride 10 vragen. 1 KRT-punt 

2019-3: Sinusbodemelevatie   10 vragen. 1 KRT-punt 

2019-4: Apexresectie 10 vragen. 1 KRT-punt 

2019-5: Traumatische diepe beet 10 vragen. 1 KRT-punt 

2019-6: Water 10 vragen. 1 KRT-punt 

2019-7: Lachgas 10 vragen. 1 KRT-punt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contact: mail naar binnendienst@bsl.nl of 

telefonisch 030 638 3834 / 06 27 18 94 42 

http://www.bsl.nl/elearningvenv
https://mijn.bsl.nl/tandheelkunde/kaakchirurgie-bij-kinderen-en-adolescenten/15987314

