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Checklist kwaliteitseisen Careyn voor contracteren  

tandheelkundige zorg 

 

Onderstaande checklist is een handreiking bij de bespreking om al dan niet een tandarts te 

contracteren. De afdeling Inkoop wordt ingeschakeld voordat besloten wordt tot het 

aangaan van een overeenkomst. 

 

Behandelruimte: 

 Is er een voor cliënten  gemakkelijk toegankelijke behandelruimte inclusief 

materiaal en apparatuur in de nabijheid  of in de locatie aanwezig?  

 Zijn er een autoclaaf, thermodesinfector en röntgenapparaat in de 

behandelruimte  aanwezig? 

 

De tandarts, mondhygiëniste, tandartsassistente 

 Is de tandarts in het BIG-register ingeschreven? 

 Is er een gekwalificeerde tandartsassistent aanwezig?  

 Hebben tandarts, mondhygiëniste en assistente affiniteit en ervaring met de 

doelgroep? 

 Beschikt de tandarts over een waarnemingsregeling met tandartsen die 

bereid en in staat zijn cliënten van Careyn volgens de afgesproken 

werkwijze te behandelen? 

 Is er een regeling voor spoedgevallen aanwezig? 

 

Behandeling 

 Is de tandarts bereid om verantwoordelijkheid te nemen voor de 

tandheelkundige zorg voor de cliënten in brede zin (onderzoek, diagnostiek, 

intercollegiaal consult, advies, behandeling en nazorg alsmede advisering 

ter zake ten behoeve van de begeleiding, verzorging, verpleging en 

behandeling van de cliënt tijdens het verblijf bij Careyn)? 

 Is de tandarts bereid zich te conformeren (voor zover van belang) aan het 

algemene zorg- en behandelbeleid van Careyn? 

 Kan een cliënt binnen zes weken na opname gezien worden door de 

tandarts?  

 Is afgesproken dat de cliënten periodiek gecontroleerd worden: halfjaarlijks 

bij dentaten en jaarlijks bij edendaten? 

 Is de tandarts bereid om zo nodig cliënten te bezoeken op de locatie? 
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Dossiervoering 

 Is de tandarts bereid om te rapporteren in het Careyn cliëntdossier? 

 Zo nee, is er een regeling getroffen zodat de relevante informatie in het 

cliëntdossier terecht komt? 

 

Facturatie 

 De tandarts beschikt over een AGB-code voor facturering. 

 Er zijn afspraken gemaakt over facturering. 

 

Overige 

Er zijn afspraken gemaakt over: 

 Aanmelding van cliënten 

 Bescherming van de privacy van cliënten. 

 Behandeling en facturering van cliënten die niet onder de WLZ vallen maar 

wel wonen in een Careyn locatie. 

 Vervoer van de cliënten 

 Scholing van medewerkers 

 Samenwerking Careyn – tandarts 

 Duur en beëindiging van de overeenkomst 

 Van toepassing zijnde klachtenregeling 

 Beslechting van geschillen 


