PERSBERICHT
ANT lanceert met ‘Kijk in de praktijk’ uniek initiatief voor studenten Tandheelkunde:

Meekijkstage biedt studenten Tandheelkunde kijkje in de dagelijkse praktijk
Een unieke kans de dagelijkse gang van zaken in een tandartsenpraktijk te ervaren. Dat is
de kern van een nieuw en bijzonder initiatief dat de ANT heeft ontwikkeld voor studenten
Tandheelkunde. Studenten (4e, 5e & 6e jaars) krijgen de gelegenheid om aan de hand van
een meekijkstage de dagelijkse gang van zaken in een eenmanspraktijk, een grote praktijk
of een gedifferentieerde praktijk te ervaren. De ANT wil op deze manier studenten een
goed en realistisch beeld geven van verschillen in werkwijze en cultuur tussen
verschillende types praktijken. Het is voor studenten daarnaast een goede kans om te zien
hoe het werken in een teamverband, met verschillende disciplines, in de praktijk werkt.
De ‘Kijk in de Praktijk’-stage is een nuttige aanvulling op het inhoudelijke curriculum zoals
dat op de drie Universiteiten voor Tandheelkunde wordt onderwezen.
De ANT ziet met enige trots dat studenten Tandheelkunde ambitieus en leergierig zijn. De
universitaire opleidingen focussen zich terecht op de medische en technische kant van het
vak. Echter, veel studenten weten nog onvoldoende wat er in de (dagelijkse) praktijk
allemaal bij komt kijken om daadwerkelijk het beroep van tandarts uit te kunnen oefenen.
De praktische kanten, bijvoorbeeld de bedrijfsmatige kant van een tandartspraktijk, komen
niet of nauwelijks aan bod tijdens de studie. Tijdens de meekijkstage wordt er ook aandacht
besteed aan het vakinhoudelijk werken aan de stoel. Hoe worden behandelkeuzes in de
praktijk gemaakt? Hoe is het om te werken als je achter ligt op schema? De ANT vindt het
belangrijk dat studenten naast hun studie praktische ervaring kunnen opdoen en zich
hierdoor beter kunnen oriënteren op de toekomst. Met de stage ‘Kijk in de praktijk’ biedt
de ANT studenten de unieke kans een kijkje in de keuken te nemen van diverse
tandartspraktijken.
Kwaliteitsimpuls voor het vak
Ravin Raktoe, tandarts en bestuurslid van de ANT: “We zijn als ANT erg enthousiast over dit
initiatief. Wij zien studenten niet enkel als student, maar vooral als aankomend collega. Als
je voor deze studie hebt gekozen, dan ben je een toekomstig collega en dan is het belangrijk
dat ervaren tandartsen de nieuwe generatie één op één kunnen laten zien wat het vak
precies inhoudt en wat er allemaal bij komt kijken om de techniek die ze aangeleerd hebben,
uit te kunnen voeren. Ik denk dat deze meekijkstage een kwaliteitsimpuls is voor ons vak.”
Inmiddels hebben zich al diverse studenten en verschillende praktijken opgegeven. De stage
is vrijwillig en wordt buiten de opleiding aangeboden. Hierdoor is het een toegankelijke en
laagdrempelige manier om te ervaren hoe het er in een tandartsenpraktijk aan toe gaat.
Richard Suy, tandarts en bestuurslid van de ANT: “Niet alleen krijgen studenten een mooie
kans om te ervaren hoe het er in een tandartsenpraktijk aan toe gaat, ook kunnen zij met
het oog op hun toekomst een bewustere keuze maken. Als student en beginnend tandarts
had ik destijds graag zo’n kans gehad.”

Programma
Uitgangspunt is twee dagen meekijken in een praktijk. Dat mag eenmalig, maar mag ook in
ieder studiejaar een keer. In het laatste geval kun je dus bijvoorbeeld in een grote, een
kleinere en/ of een gedifferentieerde praktijk meekijken. Tijdens de eerste dag leert de
student de praktijk en praktijkvoering kennen. De student loopt met alle medewerkers kort
mee op diverse afdelingen. Op dag twee staan de inhoud van het vak en de patiënt centraal.
De student volgt de mondhygiëniste of tandartsassistent en kijkt mee met de tandarts. De
student wordt betrokken bij klinisch redeneren, specifieke behandelbeslissingen en andere
keuzes. Wanneer de situatie zich ervoor leent, kan de student helpen in de uitvoering. In
overleg kunnen de student en de praktijkhouder afspreken de meekijkstage met 1 of meer
dagen te verlengen.
Hoe meer praktijken en studenten zich aanmelden, hoe meer mogelijkheden er zijn. De
tandartsenpraktijk hoeft geen lid te zijn van de ANT.
Meekijkpraktijk worden of meedoen als student?
www.ant-tandartsen.nl/studenten
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