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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
Niet weer experimenteren in mondzorg
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 zal grote consequenties hebben
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.
Deze door VWS voorgenomen taakherschikking
vindt plaats via een procedurele wetswijziging
in de Wet BIG1 zonder consultatie van de
betrokken mondzorgverleners en zonder
draagvlak in het veld. De beoogde maatregel
doet geen enkel recht aan de uitstekende
kwaliteit van de mondzorg in Nederland.
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Via een AMvB in de Wet BIG

De ANT vindt de wetswijziging overbodig,
nutteloos, ondoordacht en vol met risico’s. Wij
vrezen met name versnippering door meerdere
loketten, overbehandeling en onnodige
doublures van röntgenfoto’s, verminderde
kwaliteit en veiligheid, met als resultaat
toenemende verwarring voor de patiënt en
uiteindelijk een kostenstijging in de mondzorg.
“Er bestaat niet zoiets als “eenvoudige gaatjes”.
Primaire cariës kan juist uiterst gecompliceerd
zijn. Relatief eenvoudige vullingen worden
aangeduid met eenvlaksvullingen ” – Jan
Willem Vaartjes, voorzitter van de ANT
Een voorzienbaar gevolg is dat steeds minder
mensen met voldoende regelmaat door een
tandarts worden gezien. Het ontbreekt niettandartsen aan de nodige integrale kennis
en medische expertise. Daardoor zullen
probleemindicatoren onvoldoende opgemerkt
worden die van invloed zijn op de algehele
gezondheid en die een verhoogde kans op
volksziektes zoals hart- en vaatziekten en
kanker gaan geven.
Functionele taakverdeling
De ANT is voorstander van een functionele
taakverdeling (dit wordt taakdelegatie genoemd)
tussen tandarts, mondhygiënist en andere
mondzorgverleners. Deze taakdelegatie is in
de moderne praktijken reeds volop aanwezig
en tandartsen, mondhygiënisten, preventieassistenten en tandprothetici werken juist al
vaak nauw samen in teamverband binnen een
praktijk.
Zonder overdrijven kan gesteld worden dat er
geen land is waarin tandartsen zoveel taken
delegeren als in Nederland. De Wet BIG biedt
hiertoe voldoende mogelijkheden.
Bij taakdelegatie is de keten transparant en
zijn de verantwoordelijkheden helder belegd:

eindverantwoordelijk blijft de tandarts.
Bij (wettelijke) taakherschikking wordt dit
principe losgelaten. Bevoegdheden gaan
zelfstandig over naar mondhygiënisten,
indicatiestellingen en behandelkeuzes zullen
buiten toezicht en verantwoordelijkheid van
de tandarts worden uitgevoerd en het valt
te bezien waar verantwoordelijkheden en
escalaties worden belegd. De patiënt weet niet
meer hoe het in de keten is georganiseerd en
wordt de dupe van deze intransparantie.
“Voor de burger is het belangrijk dat duidelijk
is wie eindverantwoordelijkheid draagt. De
tandarts is vanwege zijn integrale visie op de
mondzorg, kennis en expertise hiervoor de
aangewezen persoon.” – Jan Willem Vaartjes,
voorzitter van de ANT
Brief aan de minister van VWS
De ANT heeft op 1 juni 2016 haar brandbrief
gestuurd aan minister Schippers met het
dringende verzoek om op de kortst mogelijke
termijn de noodzakelijke discussie over deze
AMvB aan te gaan en te komen tot maatregelen
in de mondzorg die wél positief uitpakken voor
patiënt en mondzorgprofessionals. Daarop
heeft de Vaste Kamercommissie voor VWS
besloten om in september, na het zomerreces,
een rondetafelgesprek te organiseren over de
mondzorg.
Verder zal de brief die minister Schippers onder
druk van de ANT aan de Tweede Kamer heeft
geschreven onderwerp van een Algemeen
Overleg tussen de Kamercommissie en de
minister worden.
Oproep aan de Tweede Kamer
Wij roepen de Tweede Kamer op om:
• zich te verdiepen in deze niet-verantwoorde
en ondoordachte stelselwijziging
• minister Schippers te overtuigen van de

•

negatieve consequenties van deze AMvB
garant te staan voor de kwaliteit van
mondzorg en de patiëntveiligheid in
Nederland

“We willen tenslotte niet naar een situatie
waarin de mondhygiënist de poortwachter
wordt en alleen hij bepaalt of de patiënt wordt
doorgestuurd naar de tandarts” – Jan Willem
Vaartjes, voorzitter van de ANT
Uitnodiging voor werkbezoeken
Tweede Kamerleden worden door de ANT
tijdens het zomerreces persoonlijk uitgenodigd
voor een werkbezoek aan tandartspraktijken
waar tandartsen en mondhygiënisten nauw
samenwerken. Dit ter voorbereiding op het
geplande AO.
Onze oplossing: MOED
De ANT pleit voor mondzorg onder één dak
(MOED). MOED draagt bij aan doelmatige
kwalitatief hoogwaardige en aan veilige
mondzorg. Bovendien wordt preventie hiermee
bevorderd.
Binnen dit concept is de tandarts het centrale
aanspreekpunt en (enige) eindverantwoordelijke
voor de mondzorg van de patiënt. De tandarts is
de speciaal opgeleide expert, verantwoordelijk
voor de coördinatie, (aan)sturing, diagnose
en indicatiestelling. In diens opdracht kunnen
taken binnen de praktijk verantwoord worden
gedelegeerd aan niet-tandartsen.
Binnen het MOED-concept kan de tandarts
eventuele complicaties of b.v. kiespijn na
de behandeling direct aanpakken. Dit in
tegenstelling tot de situatie die minister
Schippers van VWS gaat creëren. Door
opgelegde taakherschikking ontstaan
meerdere loketten, waaronder de mogelijkheid
van praktijken van zelfstandig werkende

mondhygiënisten, zonder een tandarts als
achterwacht.
“Er is straks geen garantie dat de patiënt op tijd
wordt geholpen bij kiespijn als de verdoving is
uitgewerkt.” – Jan Willem Vaartjes, voorzitter
van de ANT
Opleiding tot tandarts
De ANT roept de minister van VWS op te
investeren in de mondzorg en het aantal
opleidingsplaatsen fors uit te breiden. Ook het
Capaciteitsorgaan luidt al jaren de noodklok dat
er een nijpend tekort aan tandartsen aan de
horizon doemt. De ANT is tevens voorstander
van het versneld opleiden van talentvolle,
ambitieuze mondhygiënisten tot tandarts.

Uitnodiging mini-symposium Nieuwspoort
7 september 16.00 uur
Speciaal ter voorbereiding op het Algemeen
Overleg organiseert de ANT op 7 september in
Nieuwspoort een mini-symposium met partijen
uit het veld (tandartsen, mondhygiënisten,
vertegenwoordigers
van
patiënten
en
consumentenverenigingen, ambtenaren).
U bent als Kamerlid of fractielid van harte
uitgenodigd om hier ter plaatse argumenten te
vernemen en/ of vragen te stellen aangaande
taakherschikking versus taakdelegatie.
De officiële uitnodiging ontvangt u binnenkort.

Taakherschikking in het nieuws
Afgelopen weken hebben wij regelmatig via
de media aandacht gevraagd voor de brede
ontwikkelingen in de mondzorg. Consumenten,
maar ook tandartsen, mondhygiënisten en
mondzorgassistenten hebben er recht op bijtijds
in kennis te worden gebracht van de inhoud
van het voornemen van minister Schippers. En
om geconsulteerd en gehoord te worden! De
ANT wil samen met VWS, de Tweede Kamer
en veldpartijen de wenselijkheid van deze
taakherschikking bespreken en komen tot
constructieve maatregelen.
Trouw
RTL Nieuws
■
Over ANT
De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) is
dé belangenbehartiger van tandartsen. Of het nu
gaat om tarieven, norminkomen, regelgeving of
de toekomst van de mondzorg; op alle terreinen
is de ANT een stevige onderhandelingspartner
voor ruim 2.500 leden.

Contact
Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief
vragen of opmerkingen? Neem dan rechtstreeks
contact op met Jan-Willem Vaartjes, voorzitter
van de Associatie Nederlandse Tandartsen via
ant@ant-tandartsen.nl

