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Bijlage bij artikel ‘Checklist voor controles Inspectie Gezondheidszorg’ 
 
Naast de punten zoals genoemd in de checklist voor controles Inspectie Gezondheidszorg zijn er nog 
meer punten die, naast de zorginhoudelijke en ondernemersinhoudelijke punten, aandacht behoeven.  
 
De VGT heeft hiervan een overzicht samengesteld voor de praktijkhouder/ondernemer.   
 
Arbeidsomstandighedenwet (ARBO-wet) 
 
Scope 
Wettelijke zorgplicht voor de werkgever ten aanzien van de veiligheid en gezondheid voor werknemers 
 
Werkwijze 
 Uitvoeren van een Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) + toetsing van de RI&E 
 
Belangrijkste items 
- Producten met gevaarlijke stoffen (Register Gevaarlijke Stoffen, is wettelijk verplicht) 
- Veiligheidsinformatiebladen en dental stoffenmanager 
- Fysieke belasting en werkdruk (werkhouding/verlichting/beeldscherm/werkdruk etc.) 
- Organisatie van arbo en veiligheid 
- BHV-er / preventiemedewerker aanwezig + nascholing (voor praktijken boven de 25 medewerkers) 
- Vaccinatie Hepatitis B aanbieden (=verplicht) 
- Brandveiligheid / nooduitgang 
- AED apparaat (optioneel) 
- Eerste hulp koffer (verplicht) 
- Wetgeving inzake gebruik scherpe voorwerpen 
- Prikaccidenten overleggen met Prikpunt (advies: vooraf aanmelden als werkgever) 
- Installeren zuurkast voor MMA-verwerking (tandtechniek) 
 

Activiteitenbesluit (hiervoor Milieuwet) 
 
Scope 
Terughouden van milieubelastende (afval)producten 
 
Werkwijze 
- Installeren ISO gecertificeerde amalgaamafscheider (tandarts), zie www.vgt.nl voor een lijst van 
goedgekeurde amalgaamafscheiders 
- Installeren gipsafscheider (tandtechniek) 
- Bedrijfsmatige afvoer chemisch afval en (bijvoorbeeld) de gele filters in de afzuigblokken middels een 
milieubox. Van deze bedrijfsmatige afvoer dient u afgiftebewijzen te kunnen overleggen. 
 

Geneesmiddelenwet (hiervoor Wet op de Geneesmiddelenvoorziening) 
 
Scope 
Het gebruiken van alleen in Nederland geregistreerde geneesmiddelen 
 
Werkwijze 
- Controle van de aanwezigheid van het RVG registratienummer op de verpakking 
- Controle op aanwezigheid van Nederlandstalige verpakking en –bijsluiter 
 
 
 
 
 

Bijlage 

http://www.vgt.nl/
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Besluit stralingsbescherming 
 
Scope 
Het op een veilige wijze omgaan met röntgenstraling  
 
Werkwijze 
aanwezigheid van een KEW-dossier (Kernenergiewet) in een praktijk waar één of meerdere 
röntgentoestellen aanwezig zijn en het deskundigheidsvereiste van de gebruiker 
 
Belangrijkste items 
- Meetrapport röntgenbelasting van iedere werkplek en iedere erfgrens 
- Aanmeldingsplicht bij Agentschap NL (tot 100kV) 
- Vergunningsplicht (vanaf 100kV) 
- Instructies aan personeel 
- Onderhoudsrapportages röntgentoestellen (zowel intra-oraal als extra-oraal!) 

 
Richtlijn Infectiepreventie Tandheelkundige Praktijk (WIP-richtlijn) 
 
Scope 
Dagelijkse hygiëne in de praktijk en voorkomen van kruisbesmetting 
 
Werkwijze 
Het opvolgen van de in de Richtlijn genoemde handelingen en aanbevelingen 
 
Belangrijkste items 
- Desinfectie en sterilisatie van gebruikt instrumentarium 
- Scheiding gebruikt en ongebruikt instrumentarium 
- Voldoende hand- en hoekstukken aanwezig 
- Algehele hygiëne praktijkruimten 
- Persoonlijke hygiëne 
- Persoonlijke beschermingsmiddelen 
- Opleiding en instructies personeel 
- Bewijs desinfectie – en sterilisatieprocessen 
- Jaarlijkse onderhoudsrapportage van thermodesinfector en/of autoclaaf 
- Gebruik desinfecterende middelen (toepassing, werking, inwerktijd, mengverhouding etc.) 
 

Legionellapreventie 
 
Scope 
Het voorkomen van besmetting van leidingwater in de praktijk door de legionellabacterie 
 
Werkwijze 
- Testen van het leidingwater 
- Regelmatig doorspoelen van de leiding in de unit conform de WIP-richtlijn 
- De unit voorzien van een desinfecteerinrichting 
 

Drinkwaterwet 
 
Scope 
Het voorkomen van besmetting van openbaar leidingwater door terugslag van vervuild unitwater in het 
openbare waterleidingnet 
 
Werkwijze 
- Het plaatsen van een erkende beveiliging (meestal een BA-beveiliging) in de waterleiding 
- De beveiliging moet jaarlijks op een goede werking gecontroleerd worden 
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Besluit omgevingslawaai (Geluidhinder) 
 
Scope 
Het voorkomen c.q. terugdringen van geluidhinder in een woonomgeving 
 
Werkwijze 
- Geluidhinder toetsen aan gemeentelijke verordeningen op basis van het Besluit omgevingslawaai 
- Per 1 januari 2011 wordt nieuwe wetgeving van kracht inzake (lage) geluidseisen 
 

Besluit Medische Hulpmiddelen 
 
Scope 
Het voorkomen van gebruik van niet toegelaten medische hulpmiddelen 
 
Werkwijze 
Controleren op de aanwezigheid van CE-markering op alle medische hulpmiddelen 
 

Kwaliteitswet zorginstellingen 
 
Scope 
Aantoonbaar aandacht besteden aan de kwaliteit van de verleende zorg en het gevoerde 
kwaliteitsbeleid 
 
Werkwijze 
 Instellingen die onder deze Wet vallen dienen jaarlijks een kwaliteitsverslag te publiceren 
 
Bron: 
VGT, oktober 2010 
 
 
 
 


