
Volledige tekst huidig Artikel 10-11-12 KRM regeling 2020-2025 

Registratie KRM-aspirantenregister 

Artikel 10  

Criteria voor registratie van mondhygiënisten in het KRM-aspirantenregister voor 

aanvragen voor registratie vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024 

10.1) Indien een mondhygiënist zich niet rechtstreeks kan registreren in het 

KwaliteitsRegister kan de mondhygiënist zich inschrijven in het KRM-aspirantenregister mits 

aan de volgende voorwaarden voldaan wordt: 

a. de mondhygiënist voldoet aan de eisen conform artikel 7.1; 

b. de mondhygiënist heeft ten minste 30 KRM-punten behaald in het jaar voorafgaande aan 

de inschrijving waarvan minimaal 8 Mondzorg-punten; 

c. de mondhygiënist heeft minimaal 320 uur patiëntgebonden werkzaamheden verricht op 

het gebied van mondzorg in het jaar voorafgaande aan de inschrijving. 

10.2) Om vervolgens na het KRM-aspirantenregister te kunnen registreren in het 

KwaliteitsRegister dient de mondhygiënist maximaal vijf jaar voorafgaand aan registratie 

minimaal 1600 uur patiëntgebonden werkzaamheden op het gebied van Mondzorg te 

hebben verricht en minimaal 150 KRM-punten waarvan 40 Mondzorg-punten te hebben 

behaald. 

Artikel 11  

Einde registratie KRM-aspirantenregister voor registratie vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 

december 2024 

11.1) Registratie in het KRM-aspirantenregister eindigt wanneer: 

a. na afloop van de KRM-aspirantenstatus blijkt dat de aspirant nog niet voldoet aan de 

instapeisen van het KwaliteitsRegister en niet voldoet aan de voorwaarde beschreven in 

artikel 12.6; 

b. de instapeis van het KwaliteitsRegister conform artikel 10.2 behaald is en de 

mondhygiënist zich vervroegd wil registeren in het KwaliteitsRegister; 

c. de mondhygiënist evident in strijd met de door NVM-mondhygiënisten vastgestelde 

gedragscode handelt; 

d. onomstotelijk vaststaat dat de betreffende mondhygiënist niet meer voldoet aan de in 

artikel 7.1 gestelde eisen; 

e. uit de bewijzen van deelname aan deskundigheidsbevorderende activiteiten blijkt dat de 

mondhygiënist bewust een onjuiste opgave heeft gedaan; 

f. de mondhygiënist de jaarlijkse financiële bijdrage, als bedoeld in artikel 14.1, niet voldoet. 

g. de ingeschreven mondhygiënist overlijdt; 



h. de mondhygiënist de registratie opzegt. Opzegging van registratie kan met ingang van elke 

1e van de maand door een schriftelijke kennisgeving aan het bureau KRM. De maanden 

waarvoor teveel is betaald, worden conform de betalingsregeling terugbetaald. 

Artikel 12  

Termijn voor registratie in het KwaliteitsRegister en KRM-aspirantenregister voor 

registratie vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024 

12.1) De termijn voor registratie in het KwaliteitsRegister bedraagt steeds 5 jaar en vangt 

aan met ingang van de 1e van de maand nadat de aanvraag voor registratie is goedgekeurd. 

Een herregistratie vangt aan op het moment waarop de eerdere registratie afloopt. 

12.2) De in het KwaliteitsRegister geregistreerde mondhygiënist die niet binnen de 

registratietermijn voldoet aan de criteria voor herregistratie in het KwaliteitsRegister kan 

gemotiveerd op schrift uitstel vragen bij de commissie KRM. Het verzoek tot uitstel dient ten 

minste 8 weken voorafgaand aan de datum waarop de registratietermijn eindigt in de vorm 

van een brief en/of direct mail door de commissie KRM te zijn ontvangen. 

12.3) Indien het voor de in het KwaliteitsRegister geregistreerde mondhygiënist gunstig is 

om binnen de termijn van 5 jaar vervroegd te herregisteren, is er een mogelijkheid om de 

herregistratie te vervroegen, mits aan alle voorwaarden voor herregistratie is voldaan. De in 

het KwaliteitsRegister geregistreerde mondhygiënist kan hiertoe schriftelijk een verzoek 

indienen. 

12.4) De termijn voor registratie in het KRM-aspirantenregister bedraagt telkens 4 jaar en 

vangt aan met ingang van de 1e van de maand nadat de aanvraag voor registratie is 

goedgekeurd. 

12.5) Indien de in het KRM-aspirantenregister geregistreerde mondhygiënist de instapeis van 

het KwaliteitsRegister conform artikel 10.2 binnen 4 jaar heeft behaald, is er een 

mogelijkheid om vervroegd te registreren in het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten. De in 

het KRM-aspirantenregister geregistreerde mondhygiënist kan hiertoe schriftelijk een 

verzoek indienen. 

12.6) Indien de in het KRM-aspiranten geregistreerde mondhygiënist niet voldoet aan de 

eisen gesteld in artikel 10.2 wordt de in het KRM-aspirantenregister geregistreerde 

mondhygiënist de gelegenheid geboden de startdatum van de registratieperiode in het KRM-

aspirantenregister met één jaar op te schuiven mits in het voorgaande jaar tenminste 30 

KRM-punten, waarvan 8 Mondzorg punten, behaald zijn en de mondhygiënist in het 

voorgaande jaar minimaal 320 uur patiëntgebonden werkzaamheden heeft verricht. 

12.7) De in het KRM-aspirantenregister geregistreerde mondhygiënist die niet voldoet aan 

de instap-eis voor het KwaliteitsRegister kan gemotiveerd op schrift uitstel vragen bij de 

commissie KRM. Het verzoek tot uitstel dient ten minste 8 weken voorafgaand aan de datum 

waarop de registratietermijn eindigt in de vorm van een brief en/of direct mail door de 

commissie KRM te zijn ontvangen. 

12.8) Uitstel wordt voor ten hoogste een half jaar verleend. 


