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Geachte mevrouw Schippers,

In uw hiervoor aangehaalde brief geeft u aan op dit moment aan tandartsen
voorbehouden handelingen in de zin van de Wet op de beroepen in de individuele
gezondheidszorg (Wet BIG) met betrekking tot de behandeling van primaire caviteiten,
het maken van röntgenfoto’s en het toepassen van anesthesie ook voor mondhygiënistes
open te willen stellen met gebruikmaking van de experimenteerbepaling uit de Wet BIG.
Tijdens dit experiment wilt u nagaan of deze toekenning leidt tot kwaliteitsverbetering
in de individuele gezondheidszorg.
De ANT is geschokt en ontsteld door de suggestie die van deze zinsnede uitgaat.
Tandartsen zijn medisch-ethisch en juridisch verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun
zorg aan individuele patiënten. Uit uw brief zou kunnen worden afgeleid dat u die zorg
kennelijk onder de maat vindt en dat die zorg kwaliteitsverbetering behoeft. Een
verbetering ook, zo zouden wij u kunnen verstaan, die tot stand gebracht kan worden
door de verantwoordelijkheden over te hevelen van universitair geschoolde
beroepsbeoefenaren wier dagelijkse taak het is om deze handelingen te verrichten naar
een beroepsgroep die veel minder geschoold en getraind is en die grotendeels deze
handelingen helemaal nog niet verricht.
Het kan zijn dat deze passage in uw brief helemaal niet die bedoeling heeft, maar ook als
dat het geval is, hebt u een suggestie gedaan die tandartsen in diskrediet brengt en die
in dat geval recht gezet moet worden. In dat geval kan de motivering voor het
experiment niet meer gevonden worden in de reden die u hebt aangegeven.
Nog veel erger zou zijn dat u uitdrukking hebt gegeven aan uw overtuiging omdat u dan
in ieder geval een deugdelijke reden moet hebben voor uw opmerkingen. Zou u die reden
niet onderbouwd en gestaafd met feiten en onderzoeken kunnen geven, ook dan hebt u
de beroepsgroep van tandartsen in diskrediet gebracht en de reputatie van de mondzorg
in Nederland geschaad.
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ANT verzoekt u daarom dringend de in deze brief aan de orde gestelde passage met de
grootste spoed te willen uitleggen en ons te willen laten weten waarop u uw mening
baseert als wij uw brief inderdaad moeten verstaan als een diskwalificatie van de zorg die
tandartsen bieden. Mocht sprake zijn van een “slip of the pen” dan verzoeken wij u zo
spoedig mogelijk die verkeerde indruk recht te zetten.
Wij zien uw antwoord op korte termijn en met belangstelling tegemoet.
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