Regeling toetsing cursus Preventieassistent
Regels en procedures eindtoetsing
Voorafgaand
1.

Voorafgaand aan de eindtoets van de cursus dient door de cursist/tandarts tijdig een
examenpatiënt geselecteerd te worden die voldoet aan de volgende criteria: lichte gingivitis
en/of plaque en tandsteen, dus DPSI score 2.

2.

Indien tijdens de eindtoets blijkt dat er een patiënt geselecteerd is die niet aan de gestelde
criteria voldoet, zal het examen afgebroken worden. Hiermee is één examenkans voorbij.

3.

De cursisten dragen een naambadge.

4.

Per 6 cursisten zijn minimaal 2 examinatoren aanwezig. Bij meer te examineren cursisten
dient er van 1 tot maximaal 3 cursisten meer, 1 extra examinator aanwezig te zijn, of dient de
examinering over meerdere dagdelen verspreid te worden.

5.

De eindtoets bestaat uit de volgende onderdelen:
-

Theoretische kennis ten aanzien van de preventiebehandeling
Reinigen, desinfecteren en/of steriliseren instrumenten/apparatuur volgens protocol UMC St
Radboud
Doornemen patiëntendossier en/of opdracht examinator
Slijpen instrumentarium
Klaarleggen instrumenten en andere hulpmiddelen
Verwelkomen patiënt en uitleg geven
Uitvoeren update van de anamnese
Uitvoeren mondonderzoek weke delen
Uitvoeren mondonderzoek harde weefsels
Bepalen DPSI score
Maken van een (gedeeltelijke) pocketstatus
Conclusies trekken uit onderzoek
Maken plan voor de preventiebehandeling
Uitleg geven aan de patiënt over de situatie in de mond
Uitleg geven aan de patiënt over het plan
Vragen naar voedingsgewoontes en indien noodzakelijk geven van voedingsadvies
Uitvoeren plaque kleurtest
Geven instructie mondhygiëne
Verwijderen supragingivaal tandsteen en/of tandplaque
Polijsten elementen
Lokaal fluoride appliceren
Inschatten (vervolg) behandelbehoeften, nabespreken met patiënt, nieuwe afspraak maken of
terugverwijzen
Verslag opmaken
Behandelkamer opruimen
Professionele houding en –communicatie
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-

Ergonomie
Praktijkhygiëne wordt geïntegreerd in bovenstaande onderdelen getoetst

6. Het examen, dat wordt samengesteld op basis van de leerdoelen, bestaat uit een theoretisch
examen en een praktijk examen. Het theoretische examen duurt 30 minuten en het
praktijkexamen duurt maximaal 120 minuten.

Start praktische toets
8.

Voor het praktische examen is maximaal 120 minuten beschikbaar waarin het gehele ‘plan
preventiebehandeling’ voltooid dient te zijn.

9.

De beoordelingslijst is de rode draad van het toetsprogramma. Daarnaast wordt er gewerkt
met het formulier ‘patiëntenkaart preventiebehandeling’ waarin ook de behandelvolgorde
beschreven staat en wat wordt gebruikt om de onderzoeksresultaten en het plan
preventiebehandeling te beschrijven.

10.

Voorafgaand aan de komst van de patiënt wordt de behandelplaats ingericht.

11.

De examinatoren beoordelen voorafgaand aan de behandeling de moeilijkheidsgraad van de
meegebrachte patiënt en geven aan welk gebied gereinigd moet worden. Zij bepalen hoeveel
en welke kwadranten geëxamineerd worden.

12.

De cursisten werken het formulier ‘patiëntenkaart preventiebehandeling’ in de juiste volgorde
af.

13.

Tijdens het examen wordt de cursist beoordeeld door meerdere examinatoren.

14.

Per 3 cursisten is er minimaal één examinator aanwezig. Er zijn altijd minimaal 2
examinatoren aanwezig, ongeacht het aantal cursisten.

15.

De examinator noteert zijn/haar bevindingen op de beoordelingslijst.

16.

De beoordeling van de examinator bestaat uit een ‘V’ (voldoende) of ‘O’ (onvoldoende) per
actie. Zonodig kan de examinator per actie commentaar kwijt op het formulier.

17.

Wanneer de tijdstuur verstreken is verlaat de patiënt de stoel en ruimt de cursist de
behandelplaats op. Dit is tevens onderdeel van de beoordeling.

Na afloop/eindbeoordeling
18.

Na afloop van het examen vindt de beoordeling plaats.

19.

Bij het theoretische examen, dat schriftelijk wordt afgenomen, vindt beoordeling plaats volgens
de door de organisatie vastgestelde criteria. Het theoretische examen wordt beoordeeld met
de waardering ‘ voldoende’ of ‘onvoldoende’.

20.

Bij het praktisch examen zijn per onderdeel op de beoordelingslijst twee scores mogelijk: ‘’V”
(voldoende) of “O” (onvoldoende). Onvoldoende wordt gegeven als de actie niet geheel naar
behoren is uitgevoerd (niet alle leerdoelen en criteria behorende bij die actie zijn bereikt).
Voldoende wordt gegeven als een actie naar behoren is uitgevoerd. Gedeeltelijk naar behoren
betekent dus: onvoldoende.
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21.

Als een van de onderdelen van instrumenteren en infectiepreventie met een onvoldoende zijn
beoordeeld, is de waardering van het eindexamen ‘onvoldoende’ ook al is de rest voldoende
gescoord.

22.

Als het theoretisch examen onvoldoende is, maar het praktisch examen voldoende, dient
alleen het theoretisch examen herkanst te worden.

23.

Als het praktisch examen onvoldoende is, maar het theoretisch examen voldoende, dient
alleen het praktisch examen herkanst te worden.

24.

Als zowel het theoretisch als het praktisch examen onvoldoende zijn, dienen beiden te worden
herkanst.

25.

Aan het einde van de examendag wordt de uitslag aan de cursist bekend gemaakt. In geval
van onvoldoende resultaat voor het praktisch of theoretisch examen wordt er met de
betreffende cursist al aansluitend het examen een gesprek gevoerd.
In dat gesprek wordt in overleg met de cursist besproken of er een herkansing plaatsvindt ter
plaatse (in geval van theoretische toetsing) of er wordt een datum afgesproken voor het
theoretisch of praktische deel.

26.

Indien men niet geslaagd is moet door de cursusorganisatie de mogelijkheid geboden worden
voor één herkansing.

27.

Indien men ná herkansing wederom is gezakt dient men de gehele cursus over te doen voor
de dan geldende cursuskosten . Een ingangstoets hoeft niet opnieuw te worden afgenomen.

28.

In geval van zaken waarin deze regeling toetsing niet voorziet, beslist de cursusorganisatie.
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