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ANT nieuwsbrief politiek
De ANT vindt dat:
• Doelmatige en efficiënte
samenwerking tussen tandarts en
mondhygiënist gestimuleerd moet
worden
• Binnen de huidige wettelijke
kaders er voldoende ruimte is voor
samenwerking en taakdelegatie
• Er geen noodzaak is voor wettelijke
taakherziening
Samenvatting Nieuwsbrief Politiek Editie
2016 – nummer 1 – 6 juli 2016

De voorgenomen taakherschikking in de
mondzorg door minister Schippers leidt zowel
in de politiek als de zorg tot veel discussie. In
de eerste politieke nieuwsbrief van 6 juli jl. zijn
de risico’s van taakherschikking besproken
en is een oplossing aangedragen in de vorm
van MOED: mondzorg onder één dak. De
ANT is fel tegen opgelegde taakherschikking,
maar voorstander van een functionele
taakverdeling tussen tandarts, mondhygiënist
en andere mondzorgverleners. Op 7 september
aanstaande houdt de ANT samen met de
KNMT hierover een minisymposium in
Nieuwspoort en op 3 oktober wordt hierover
een rondetafelgesprek georganiseerd door de
Tweede Kamer.

Taakverwarring door spraakverwarring

Wij merken dat er veel verwarring bestaat
over de begrippen taakdelegatie en

taakherschikking. Dit leeft breed: van politici tot
tandartsen zelf worden deze begrippen door
elkaar gebruikt, wat tot veel spraakverwarring
leidt. We zetten daarom de belangrijkste
verschillen nog een keer op een rij:
Taakdelegatie: De wet bepaalt dat in principe
alleen tandartsen zelfstandig bepaalde
‘voorbehouden handelingen’ mogen verrichten.
De tandarts kan handelingen en ook
‘voorbehouden handelingen’ delegeren aan
anderen zoals mondhygiënisten, tandarts- en
preventieassistenten.
Taakherschikking: Taakherschikking is het
structureel herverdelen van taken inclusief
verantwoordelijkheden tussen verschillende
beroepen. Taakherschikking heeft als gevolg
dat de verantwoordelijkheid voor verschillende
voorbehouden handelingen bij meerdere
personen wordt belegd. Hierdoor is niet meer
één persoon (de tandarts) eindverantwoordelijk
voor de mondgezondheid van de patiënt.
Het risico bestaat dat bij calamiteiten
zorgverleners onderling verantwoordelijkheden
gaan afschuiven. De patiënt blijft met de
brokken zitten. De ANT is van mening dat het
onwenselijk is om ongefundeerd de huidige
situatie te veranderen.
In zijn blog gaat ANT-voorzitter Jan Willem
Vaartjes (nieuwsbrief #25) verder in op
de verschillen tussen taakdelegatie en
taakherschikking. Daarbij worden ook de
gevaren van taakherschikking benoemd.

Geen nieuw experiment

De ANT is fervent tegenstander van opgelegde
taakherschikking in de mondzorg door een
verruiming van de zelfstandige bevoegdheden
van niet-tandartsen. Dit nieuwe experiment in
de mondzorg heeft grote consequenties voor de
kwaliteit van de mondzorg en voor de veiligheid
van patiënten. Het gaat hier onder andere om
verrichtingen op het gebied van verdoving,

het boren van primaire cariës en het indiceren
en diagnosticeren van röntgenfoto’s door
mondhygiënisten.
De ANT vindt de voorgenomen wetswijziging
overbodig, nutteloos, ondoordacht en vol met
risico’s. Een voorspelbaar gevolg is dat steeds
minder mensen door een tandarts worden
gezien en dat mondhygiënisten zich minder
op preventie zullen richten. Daardoor worden
problemen die van invloed zijn op de algehele
gezondheid en die een verhoogde kans geven
op volksziektes, zoals hart- en vaatziekten
en kanker, onvoldoende aangepakt; de
poortwachtersfunctie van de tandarts verdwijnt.

Mini-symposium

Op 7 september 2016 organiseert de
ANT samen met de KNMT een minisymposium in Nieuwspoort in Den Haag over
taakherschikking. De bijeenkomst onder leiding
van Tom van ’t Hek begint om 15.30 uur, het
symposium duurt van 16.00 tot 17.00 uur.

Dit symposium is ter voorbereiding op het
rondetafelgesprek over mondzorg van de
Tweede Kamer op 3 oktober. Verschillende
partijen uit het veld zullen hierbij aanwezig
zijn (w.o. tandartsen, mondhygiënisten,
vertegenwoordigers van patiënten en
consumentenverenigingen en ambtenaren).
Doel van het symposium is om helder met
Daarnaast zullen er knelpunten ontstaan bij
elkaar vast te stellen wat het verschil is tussen
calamiteiten en spoedeisende zorg bij de
taakherschikking en taakdelegatie en wat de
overdracht van de patiënt van de mondhygiënist consequenties van een eventuele wetswijziging
naar de tandarts. Ook wordt gevreesd voor
kunnen zijn. Wij verwachten dat verschillende
versnippering door meerdere loketten,
Tweede Kamerleden aanwezig zullen zijn om
overbehandeling en onnodige doublures van
zich optimaal over de voors- en tegens van
röntgenfoto’s, met als resultaat verwarring voor het door de minister voorgestelde wetsontwerp
de patiënt en uiteindelijk een kostenstijging in
(AMvB) te laten informeren.
de mondzorg.

Oplossing

Als oplossing draagt de ANT de volgende
voorstellen aan die tot een kwaliteitsverhoging
in de Nederlandse mondzorg zullen leiden:

1. Maak de mondhygiënist zelfstandig bevoegd om
infiltratie-verdoving te geven;
2. Faciliteer initiatieven rond het delen van
röntgenfoto’s en dossier-overdracht;
3. Geef gemotiveerde en getalenteerde
mondhygiënisten de kans met een verkorte
opleiding door te studeren voor tandarts (om
het toekomstige tekort door pensionering op te
vangen);
4. Zie toe op de kwaliteit van buitenlandse
tandartsen (taaltoets, antecedenten), die in
Nederland aan het werk willen gaan;
5. Neem maatregelen voor een evenwichtige
opbouw van de Nederlandse mondzorg.

U bent als Kamerlid of fractiemedewerker
van harte uitgenodigd om hier ter plaatse
argumenten te vernemen en/ of vragen te
stellen aangaande taakherschikking versus
taakdelegatie.

Rondetafelgesprek

Op 3 oktober 2016 zal er een rondetafelgesprek
plaatsvinden inzake Mondzorg en
Tandheelkunde.
De vaste commissie voor Volksgezondheid,
Welzijn en Sport houdt dit rondetafelgesprek in
de Tweede Kamer ter voorbereiding van een
algemeen overleg met de minister van VWS.
In het rondetafelgesprek zal de commissie
met diverse vertegenwoordigers van koepels,
onderwijs/wetenschap, beroepsbeoefenaren,
patiënten, toezichthouders en financiers

hierover spreken. Vanuit de ANT is onze
voorzitter, Jan Willem Vaartjes, uitgenodigd.
De ANT is blij met dit rondetafelgesprek, maar
plaatst ook een kritische noot. De Kamer wil
zich in een kort tijdsbestek laten informeren
over zeer uiteenlopende aspecten van de
mondzorg in Nederland. Wij zijn van mening
dat het onderwerp mondzorg in Nederland
een uitgebreide meningsvorming behoeft en
spreken de wens uit dat dit rondetafelgesprek
hiertoe een eerste aanzet is. Daarnaast
wijzen wij erop dat er onderscheid gemaakt
moet worden tussen taakherschikking en
taakdelegatie.
Jan Willem Vaartjes zal namens de ANT de
belangrijkste speerpunten van de ANT naar
voren brengen: wij pleiten voor een bredere
basisdekking voor kwetsbare groepen en voor
variabele tarieven om maatwerk en innovatie
te kunnen bieden. Daarnaast zijn wij voor
taakdelegatie, waar binnen de huidige wettelijke
kaders al voldoende ruimte voor is. Hierdoor is
er geen noodzaak voor taakherschikking. De
ANT is voor moderne tandartspraktijken waarin
verschillende disciplines (tandartsassistenten,
mondhygiënisten en tandartsen) nauw
samenwerken onder één dak.

