
 

 

Datum:   28 april 2022 
Betreft: toelichting verwijderen KRM-Aspirantenregister in de huidige KRM Regeling 
Bijlage:  volledige tekst artikel 10, 11 en 12 van KRM regeling 

 

Samenvatting huidige regeling KRM-Aspirantenregister (voor volledige tekst > zie bijlage) 

 
Artikel 10. Criteria registratie KRM-aspirantenregister 
Indien een mondhygiënist zich niet rechtstreeks kan registreren in het KRM 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.  
 
Artikel 11. Einde registratie KRM-aspirantenregister 
 
Artikel 12. Termijn registratie Kwaliteitsregister én KRM-aspirantenregister 

 

Verzoek aan ALV om te besluiten op 21 mei a.s. 
 

- artikel 10 en 11 volledig te laten vervallen 
- van artikel 12 de onderdelen 12.4, 12.5, 12.6 en 12.7 te laten vervallen 

 
De term ‘KRM-aspirantenregister’ suggereert ten onrechte een kwaliteitskeurmerk door het gebruik 
van de term ‘register’ + de toevoeging ‘KRM’. Ook de instap eis én de vermelding in de officiële 
KRM-regeling versterkt deze suggestie. Het huidige KRM-Aspirantenregister telt bovendien slechts 
een 75-tal registraties, mede door de instapeis en de maximale registratieperiode in dit register. 
 
Het uiteindelijke doel van het AspirantenRegister is/was het bevorderen van deskundigheid en 
uiteindelijk registratie in het KRM. We denken dat het anders kan : met het PE-dossier. 
 

PE-dossier (PE: Permanente Educatie) 
 
4e jaars studenten en mondhygiënisten die (nog) niet voldoen aan de criteria van het 
KwaliteitsRegister Mondhygienisten (KRM) kunnen zich aanmelden voor een ‘PE-dossier’: 

- een online portfolio (PE Online) waarin alle deskundigheids-bevorderende scholingen en 
activiteiten worden opgenomen en  

- waar al dan niet KRM punten aan kunnen worden toegekend.  
- voor dit PE-dossier geldt geen instapeis.  

 
Net als voor het huidige aspirantenregister geldt voor het PE-dossier dat: 

- niet de titel ‘KRM-geregistreerd’ gebruikt mag worden;  
- geen KRM logo-gebruik,  
- niet vindbaar op de KRM-zoekkaart, etc. 

 



 

 

Het PE-dossier is een ‘instrument’ en geen registratie en zal daarom niet worden opgenomen in de 
KRM Regeling. 
 
+ de huidige voorwaarden voor registratie in KRM blijven gehandhaafd: 
 
Om 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.   

 

 
Doel PE-dossier 
 

- De drempel voor álle mondhygiënisten verlagen om te werken aan een portfolio waarin 
deskundigheidsbevorderende scholingen en activiteiten in één online overzicht worden 
bijgehouden. Hierdoor kunnen we een nog grotere groep stimuleren om te werken aan ‘een 
leven lang ontwikkelen’ én daardoor de stap naar registratie in het officiële KRM makkelijker 
te maken.  

 
PE-dossier in de praktijk 
 

- Zodra een mondhygiënist overweegt om zich (op termijn) te laten registreren in het KRM 
kan je hem/haar motiveren door het aanbieden van een PE-dossier.  

- Aanmelding in een PE-dossier kent geen instapeis en is niet meer aan een maximaal aantal 
jaren gebonden.  

- Een PE-dossier is er dus ook voor mondhygiënisten die (nog) niet voldoen aan de uren-eis, 
maar wel werkzaam zijn én zich ontwikkelen binnen de (mond)zorg.  

- 4e jaars studenten Mondzorgkunde kunnen (gratis) laagdrempelig kennismaken en een PE 
dossier aanvragen. In het laatste jaar van hun studie kunnen ze al (additionele) 
deskundigheidsbevorderende activiteiten opvoeren in het PE-dossier. Zodra zij in het bezit 
zijn van hun diploma (en voldoen aan overige criteria van art. 7.1 van de Regeling KRM) 
kunnen ze zich laten registreren in het  KwaliteitsRegister Mondhygiënisten. Het PE-dossier 
nemen ze mee. 

- Mondhygiënisten waarbij herregistratie in het KRM niet lukt kunnen zonder drempel hun PE- 
dossier behouden, ongeacht het aantal KRM-punten van het laatste jaar.  

- Ook mondhygiënisten die zich (om andere redenen/omstandigheden moeten) uitschrijven 
kunnen op deze manier hun PE dossier behouden, tegen betaling. We blijven daardoor met 
hen in verbinding en we motiveren hen om op later moment opnieuw te registreren in KRM. 

- Zodra je voldoet aan de KRM-criteria is dit te zien in je dossier en kom je in aanmerking voor 
KRM registratie en - keurmerk. 

 
 
 
Utrecht, 28 april 2022 


