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Inleiding

Vandaag de dag is samenwerking en taakdelegatie in de tandartspraktijk heel normaal. Mondhygiënisten en 

assistenten voeren steeds meer werkzaamheden uit die in het verleden uitsluitend door de tandarts werden 

gedaan. Bijna de helft van de tandartsen delegeert tandheelkundige taken aan tandarts- of preventieassistenten. 

Maar liefst negen van de tien tandartsen verwijzen patiënten naar mondhygiënisten. Mondzorg is teamwerk 

geworden. De kwaliteit van de mondzorg is dan ook niet langer het resultaat van het werk van één tandarts, 

maar dat van verschillende mondzorgverleners.

Dit is niet altijd zo geweest. Het aantal zorgverleners in de mondzorg is de afgelopen jaren fors uitgebreid. Naast de 

tandarts zijn de mondhygiënist, de tandprotheticus en in toenemende mate ook de (preventie)assistent betrokken 

bij de directe zorgverlening aan de patiënt. Daarnaast zijn er verschillende differentiaties in de tandheelkunde 

ontstaan, die ertoe leiden dat ook de zorgtaken van de tandarts over meerdere professionals worden verdeeld.

Taakherschikking en taakdelegatie hebben z’n weerslag op de taken en rollen van de verschillende 

zorgverleners in de mondzorg. De NMT volgt deze ontwikkelingen nauwgezet en heeft begin 2012 in een 

visiedocument beschreven hoe zij aankijkt tegen de rol en positie van de verschillende zorgverleners in de 

mondzorg. Deze brochure vat de visie van de NMT in het kort samen. 

Nieuwegein, september 2012

Rob Barnasconi

Voorzitter NMT
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Binnen de eerstelijns mondzorg zijn zorgverleners met verschillende 

deskundigheden en bevoegdheden actief. Dit maakt een goede 

sturing en coördinatie noodzakelijk. De tandarts algemeen-practicus 

is als hoogst opgeleide zorgverlener hiervoor de deskundige bij 

uitstek. Van de tandarts wordt een leidende rol verwacht binnen het 

zorgteam. In dit verband wordt wel de term ‘regievoering’ gebruikt. 

De tandarts is ook de enige zorgverlener die de verantwoordelijkheid 

kan en moet dragen voor de algehele diagnose- en indicatiestelling. 

Als eindverantwoordelijke voor de mondzorg aan de patiënt is de 

tandarts tevens dossierhouder. 

Taken enTaken en
    positie     positie 
  van de van de 
      tandarts tandarts 
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RegievoeringRegievoeringRegievoering

Meer en meer wordt van tandartsen transparantie Meer en meer wordt van tandartsen transparantie Meer en meer wordt van tandartsen transparantie 

verwacht over de kwaliteit en de resultaten van verwacht over de kwaliteit en de resultaten van verwacht over de kwaliteit en de resultaten van 

hun zorginhoudelijk handelen. De mate waarin hun zorginhoudelijk handelen. De mate waarin hun zorginhoudelijk handelen. De mate waarin 

tandartsen verantwoording afl eggen en zich tandartsen verantwoording afl eggen en zich tandartsen verantwoording afl eggen en zich 

toetsbaar opstellen, bepaalt voor een belangrijk toetsbaar opstellen, bepaalt voor een belangrijk toetsbaar opstellen, bepaalt voor een belangrijk 

deel hun professionaliteit. De tandarts moet dus deel hun professionaliteit. De tandarts moet dus deel hun professionaliteit. De tandarts moet dus 

kunnen refl ecteren op het eigen handelen en op kunnen refl ecteren op het eigen handelen en op kunnen refl ecteren op het eigen handelen en op 

dat van andere zorgverleners in het tandheelkundig dat van andere zorgverleners in het tandheelkundig dat van andere zorgverleners in het tandheelkundig 

team. Bovendien moet hij bereid en in staat zijn team. Bovendien moet hij bereid en in staat zijn team. Bovendien moet hij bereid en in staat zijn 

hierover verantwoording af te leggen aan de patiënt hierover verantwoording af te leggen aan de patiënt hierover verantwoording af te leggen aan de patiënt 

en aan collega-professionals. Van een academisch en aan collega-professionals. Van een academisch en aan collega-professionals. Van een academisch 

opgeleide tandarts mag dat ook verwacht worden.opgeleide tandarts mag dat ook verwacht worden.opgeleide tandarts mag dat ook verwacht worden.

De professionele standaard, zoals 

aangenomen door de Algemene 

Vergadering van de leden van de NMT, 

luidt: ‘De op grond van wetenschap 

en ervaring aangewezen wijze van 

tandheelkundig handelen, zoals een 

gemiddeld bekwame tandarts zou 

doen, met middelen die in een redelijke 

verhouding staan tot het concrete 

behandelingsdoel’. Hieraan zijn feitelijk 

vier eisen verbonden, te weten: ervaring, 

doelmatigheid, beroepsethiek en 

deskundigheidsbevordering.

De NMT ziet het als haar 

verantwoordelijkheid om tandartsen 

te stimuleren om te handelen conform 

de professionele standaard. Maar de 

term ‘gemiddeld bekwame tandarts’ 

is door een patiënt niet te verifi ëren. 

Daarom dienen duidelijke minimumeisen 

te worden gesteld, zoals in het 

Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT). 

De NMT stimuleert deelname aan het 

KRT en het voldoen aan de normen die 

het KRT stelt.

De NMT is van mening dat de 

ontwikkeling van klinische richtlijnen 

primair een taak is van de faculteiten 

en wetenschappelijke verenigingen. 

De NMT zorgt voor draagvlak van de 

richtlijnen binnen de beroepsgroep.
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behandelingsdoel

       ervaring
  richtlijnen   

Taken en positie van de tandarts
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Binnen de mondzorg is de tandarts de 

enige eerstelijnszorgverlener die de 

verantwoordelijkheid kan en moet 

dragen voor de algehele diagnose- 

en indicatiestelling met betrekking tot 

mondgezondheid en de samenhang 

hiervan met de algehele 

gezondheidssituatie van de patiënt. 

Dit vergt van de professie dat deze taak 

(meer nog dan nu het geval is) gedegen 

wordt ingevuld. De periodieke controle 

is het instrument op basis waarvan een 

adequate diagnose en behandelindicatie 

wordt gesteld. Als zodanig vormt de 

periodieke controle de kern van de 

regievoering door de tandarts.

In hoofdlijnen:

•  Een patiënt dient altijd onder 

behandeling van een tandarts 

te staan.

•  De diagnose- en indicatiestelling 

(inclusief de periodieke controle) 

kunnen alleen door de tandarts 

worden uitgevoerd (bij alle patiënten, 

inclusief prothesepatiënten).

•  Mondhygiënisten¹, assistenten, 

studenten en buitenlandse tandartsen 

zonder BIG-registratie kunnen wel 

onderdelen van de diagnose (inclusief 

de periodieke controle) uitvoeren 

en/of voorbereiden, maar het 

eindoordeel over de totale mond- 

en gebitsituatie ligt bij de tandarts. 

Hij is verantwoordelijk.

•  Gestreefd moet worden naar 

eenduidigheid over de aard, omvang 

en frequentie van de periodieke 

controle dan wel het ‘periodiek 

mondonderzoek’ en de (wijze van) 

vastlegging van klinische bevindingen 

en behandelindicaties. 
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Diagnose- en indicatiestelling Diagnose- en indicatiestelling Diagnose- en indicatiestelling 

De diagnosestelling ligt ten grondslag aan de tandheelkundige De diagnosestelling ligt ten grondslag aan de tandheelkundige De diagnosestelling ligt ten grondslag aan de tandheelkundige 

behandeling en aan het zorgplan. Een op de individuele patiënt behandeling en aan het zorgplan. Een op de individuele patiënt behandeling en aan het zorgplan. Een op de individuele patiënt 

toegesneden (regelmatige) diagnostiek is dan ook de kern van de toegesneden (regelmatige) diagnostiek is dan ook de kern van de toegesneden (regelmatige) diagnostiek is dan ook de kern van de 

regievoering door de tandarts. De tandarts is verantwoordelijk voor:regievoering door de tandarts. De tandarts is verantwoordelijk voor:regievoering door de tandarts. De tandarts is verantwoordelijk voor:

• het opstellen van zorg- en behandelplannen• het opstellen van zorg- en behandelplannen• het opstellen van zorg- en behandelplannen

•  het waar mogelijk verwijzen van patiënten en delegeren van taken •  het waar mogelijk verwijzen van patiënten en delegeren van taken •  het waar mogelijk verwijzen van patiënten en delegeren van taken 

aan andere zorgverlenersaan andere zorgverlenersaan andere zorgverleners

•  een goede zorginhoudelijke afstemming binnen het zorgteam. •  een goede zorginhoudelijke afstemming binnen het zorgteam. •  een goede zorginhoudelijke afstemming binnen het zorgteam. 

Tandartsen beschikken over de noodzakelijke professionele Tandartsen beschikken over de noodzakelijke professionele Tandartsen beschikken over de noodzakelijke professionele 

vaardigheden hiervoor. Bovendien kan de tandarts bij uitstek refl ecteren vaardigheden hiervoor. Bovendien kan de tandarts bij uitstek refl ecteren vaardigheden hiervoor. Bovendien kan de tandarts bij uitstek refl ecteren 

op (de gevolgen van) het eigen handelen en hierover verantwoording op (de gevolgen van) het eigen handelen en hierover verantwoording op (de gevolgen van) het eigen handelen en hierover verantwoording 

afl eggen aan de patiënt en aan collega-professionals.afl eggen aan de patiënt en aan collega-professionals.afl eggen aan de patiënt en aan collega-professionals.

Taken en positie van de tandarts¹ zie pag. 38
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Zorg voor patiëntendossierZorg voor patiëntendossierZorg voor patiëntendossier
In de zorgsector - en dus ook in de mondzorg - is de In de zorgsector - en dus ook in de mondzorg - is de In de zorgsector - en dus ook in de mondzorg - is de 

behandelaar wettelijk verplicht tot het bijhouden van behandelaar wettelijk verplicht tot het bijhouden van behandelaar wettelijk verplicht tot het bijhouden van 

een patiëntendossier. Het dossier moet in elk geval een patiëntendossier. Het dossier moet in elk geval een patiëntendossier. Het dossier moet in elk geval 

bevatten:bevatten:bevatten:

• de diagnose• de diagnose• de diagnose

• de ingestelde behandeling • de ingestelde behandeling • de ingestelde behandeling 

• de voortgang van de behandeling• de voortgang van de behandeling• de voortgang van de behandeling

• belangrijke laboratoriumuitslagen • belangrijke laboratoriumuitslagen • belangrijke laboratoriumuitslagen 

• verwijsbrieven• verwijsbrieven• verwijsbrieven

• röntgenfoto’s• röntgenfoto’s• röntgenfoto’s

• de bevindingen bij onderzoeken • de bevindingen bij onderzoeken • de bevindingen bij onderzoeken 

• aantekeningen van gesprekken• aantekeningen van gesprekken• aantekeningen van gesprekken

•  bevindingen van andere zorgverleners •  bevindingen van andere zorgverleners •  bevindingen van andere zorgverleners 

of geraadpleegde deskundigen.of geraadpleegde deskundigen.of geraadpleegde deskundigen.

Hierover dienen binnen de tandartspraktijk duidelijke Hierover dienen binnen de tandartspraktijk duidelijke Hierover dienen binnen de tandartspraktijk duidelijke 

afspraken in een protocol te worden vastgelegd. afspraken in een protocol te worden vastgelegd. afspraken in een protocol te worden vastgelegd. 
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De tandarts is verantwoordelijk voor de integrale mondzorg 

voor de patiënt en is daarmee ook dossierhouder. Tandartsen 

en mondhygiënisten dienen onderling duidelijke afspraken te 

maken over het patiëntendossier. 

De mondhygiënist voert specifi eke onderdelen van de 

mondzorg uit en is daarmee als zorgverlener verantwoordelijk 

voor dossiervorming van het eigen deskundigheidsgebied. 

Bij verwijsrelaties met vrijgevestigde mondhygiënisten of 

tandprothetici dient dossieruitwisseling plaats te vinden. 

Indien dit niet vanzelfsprekend gebeurt, dient de tandarts 

het initiatief te nemen. 

Het dossier dient te allen tijde actueel gehouden te 

worden. De tandarts is de hoofdbehandelaar en draagt de 

verantwoordelijkheid voor het (up to date houden van het) 

volledige patiëntendossier. Dit maakt samenwerking 

‘onder één dak’ tot de meest gewenste situatie. 

       afspraken
verwijsrelaties       
      dossieruitwisseling

Taken en positie van de tandarts
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In de tandheelkunde zijn steeds vaker 

verschillende zorgverleners betrokken bij 

de directe patiëntenzorg, en dus bij het 

uitvoeren van de behandelovereenkomst. 

Daarom moeten de begrippen 

‘geneeskundige behandeling’, 

‘zorgverlener’, ‘hulppersoon’, ‘anderen’, 

‘informed consent’ en ‘opdracht’ 

specifi ek voor de mondzorg worden 

omschreven. 

Verder is de NMT van mening dat het 

haar taak is om: 

•  Tandartsen te blijven wijzen 

op de gedragsregels van 

tandartsen (inclusief de Wet BIG, 

de Wet op de geneeskundige 

behandelingsovereenkomst en 

‘informed consent’).

•  Tandartsen te ondersteunen met het 

geven van ‘etalage informatie’, zodat 

de tandarts zijn patiënten duidelijk kan 

maken wie in de praktijk werkzaam 

zijn, hoe de spoedgevallendienst 

is geregeld, welk aanbod aan 

mondzorgverlening hij biedt, etc. 

•  Leden te informeren waaraan een 

praktijkwebsite dient te voldoen.

•  Leden te wijzen op het gebruik 

van de patiëntenwebsite 

allesoverhetgebit.nl voor 

informatieoverdracht aan de patiënt. 
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Behandelingsovereenkomsten

Het behandelplan en een (eventueel) getekend formulier 

‘informed consent’ (waarmee de patiënt toestemming verleent 

voor de behandeling) zijn onderdeel van het patiëntendossier. 

In feite vormen deze documenten de basis voor de 

behandelingsovereenkomst tussen de patiënt en zorgverlener. 

Taken en positie van de tandarts

        de patiënt
    zorgverlener
                 hulppersoon   



1514 1515TaakherschikkingTaakherschikkingTaakherschikkingTaakherschikkingTaakherschikkingTaakherschikkingTaakherschikking

Taakherschikking is ‘het structureel herverdelen van taken en Taakherschikking is ‘het structureel herverdelen van taken en Taakherschikking is ‘het structureel herverdelen van taken en Taakherschikking is ‘het structureel herverdelen van taken en Taakherschikking is ‘het structureel herverdelen van taken en Taakherschikking is ‘het structureel herverdelen van taken en 

bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen 

verschillende beroepen’. Dit is in de Wet BIG verankerd. In de verschillende beroepen’. Dit is in de Wet BIG verankerd. In de verschillende beroepen’. Dit is in de Wet BIG verankerd. In de verschillende beroepen’. Dit is in de Wet BIG verankerd. In de verschillende beroepen’. Dit is in de Wet BIG verankerd. In de verschillende beroepen’. Dit is in de Wet BIG verankerd. In de 

mondzorg worden - al dan niet geformaliseerd - steeds meer mondzorg worden - al dan niet geformaliseerd - steeds meer mondzorg worden - al dan niet geformaliseerd - steeds meer mondzorg worden - al dan niet geformaliseerd - steeds meer mondzorg worden - al dan niet geformaliseerd - steeds meer mondzorg worden - al dan niet geformaliseerd - steeds meer 

tandheelkundige taken overgenomen door mondhygiënisten, tandheelkundige taken overgenomen door mondhygiënisten, tandheelkundige taken overgenomen door mondhygiënisten, tandheelkundige taken overgenomen door mondhygiënisten, tandheelkundige taken overgenomen door mondhygiënisten, tandheelkundige taken overgenomen door mondhygiënisten, 

(preventie)assistenten, tandprothetici en tandtechnici. In de (preventie)assistenten, tandprothetici en tandtechnici. In de (preventie)assistenten, tandprothetici en tandtechnici. In de (preventie)assistenten, tandprothetici en tandtechnici. In de (preventie)assistenten, tandprothetici en tandtechnici. In de (preventie)assistenten, tandprothetici en tandtechnici. In de 

tandheelkunde is taakherschikking uitsluitend aan de orde tussen tandheelkunde is taakherschikking uitsluitend aan de orde tussen tandheelkunde is taakherschikking uitsluitend aan de orde tussen tandheelkunde is taakherschikking uitsluitend aan de orde tussen tandheelkunde is taakherschikking uitsluitend aan de orde tussen tandheelkunde is taakherschikking uitsluitend aan de orde tussen 

tandarts en mondhygiënist. De mondhygiënist kan zelfstandig in tandarts en mondhygiënist. De mondhygiënist kan zelfstandig in tandarts en mondhygiënist. De mondhygiënist kan zelfstandig in tandarts en mondhygiënist. De mondhygiënist kan zelfstandig in tandarts en mondhygiënist. De mondhygiënist kan zelfstandig in tandarts en mondhygiënist. De mondhygiënist kan zelfstandig in 

opdracht van de tandarts een aantal voorbehouden handelingen opdracht van de tandarts een aantal voorbehouden handelingen opdracht van de tandarts een aantal voorbehouden handelingen opdracht van de tandarts een aantal voorbehouden handelingen opdracht van de tandarts een aantal voorbehouden handelingen opdracht van de tandarts een aantal voorbehouden handelingen 

uitvoeren en langdurig een belangrijk deel van de preventieve zorg uitvoeren en langdurig een belangrijk deel van de preventieve zorg uitvoeren en langdurig een belangrijk deel van de preventieve zorg uitvoeren en langdurig een belangrijk deel van de preventieve zorg uitvoeren en langdurig een belangrijk deel van de preventieve zorg uitvoeren en langdurig een belangrijk deel van de preventieve zorg 

voor ongecompliceerde patiënten gedelegeerd krijgen.voor ongecompliceerde patiënten gedelegeerd krijgen.voor ongecompliceerde patiënten gedelegeerd krijgen.voor ongecompliceerde patiënten gedelegeerd krijgen.voor ongecompliceerde patiënten gedelegeerd krijgen.voor ongecompliceerde patiënten gedelegeerd krijgen.
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Taakherschikking

Wanneer de tandarts opdracht moet 

blijven verstrekken, is er feitelijk geen 

sprake van taakherschikking. Voor 

alle zorgverleners in de mondzorg 

dient duidelijk te zijn wat onder 

taakherschikking wordt verstaan. 

Om duidelijkheid voor patiënten en 

zorgverleners te verkrijgen en de 

veiligheid voor de patiënt te kunnen 

waarborgen, dienen de voorwaarden en 

vereisten bij taakherschikking te worden 

aangescherpt. 

Bij het uitvoeren van de voorbehouden 

handelingen ‘toepassen lokale 

anesthesie’ en ‘behandelen primaire 

caviteiten’ door de mondhygiënist, dient 

te worden voldaan aan de volgende 

voorwaarden:

•  De tandarts verstrekt opdracht 

per patiënt, waarbij gebruik wordt 

gemaakt van protocollen inzake 

opdrachtverstrekking, met indien 

nodig aanwijzingen en met evaluatie 

achteraf.

•  De tandarts vergewist zich van de 

bekwaamheid van de mondhygiënist 

voor het uitvoeren van de 

voorbehouden handelingen. De 

mondhygiënist moet zichzelf ook 

bekwaam achten.

•  Samenwerking tussen tandarts en 

mondhygiënist ‘onder één dak’ is 

het meest gewenst: de mogelijkheid 

tot toezicht en tussenkomst is dan 

verzekerd. Daarmee wordt ook 

voor de patiënt duidelijk op wie 

hij eventuele schade kan verhalen 

(centrale aansprakelijkheid). 

•  De tandarts informeert de patiënt dat 

in diens opdracht een voorbehouden 

handeling door een mondhygiënist zal 

worden uitgevoerd, vraagt de patiënt 

hiervoor toestemming en wijst hem 

op de mogelijkheid dat hij dit kan 

weigeren. 

•  De behandelgegevens worden 

vastgelegd in één patiëntendossier, 

waarvoor de tandarts 

verantwoordelijk is.   duidelijkheid       
taak-

herschikking
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Voorwaarden voor taakherschikkingVoorwaarden voor taakherschikkingVoorwaarden voor taakherschikking

De te herschikken taken tussen tandarts en mondhygiënist zijn ‘toepassen lokale anesthesie’ De te herschikken taken tussen tandarts en mondhygiënist zijn ‘toepassen lokale anesthesie’ De te herschikken taken tussen tandarts en mondhygiënist zijn ‘toepassen lokale anesthesie’ 

en ‘het behandelen van primaire caviteiten door middel van preparatie met plastische en ‘het behandelen van primaire caviteiten door middel van preparatie met plastische en ‘het behandelen van primaire caviteiten door middel van preparatie met plastische 

vulmaterialen met betrekking tot restauratie’. Deze taken zijn formeel vastgelegd in het vulmaterialen met betrekking tot restauratie’. Deze taken zijn formeel vastgelegd in het vulmaterialen met betrekking tot restauratie’. Deze taken zijn formeel vastgelegd in het 

deskundigheidsgebied van de mondhygiënist. Hij of zij mag deze taken zelfstandig, dat wil deskundigheidsgebied van de mondhygiënist. Hij of zij mag deze taken zelfstandig, dat wil deskundigheidsgebied van de mondhygiënist. Hij of zij mag deze taken zelfstandig, dat wil 

zeggen zonder mogelijkheid van toezicht en tussenkomst van de tandarts, uitvoeren. Wel zeggen zonder mogelijkheid van toezicht en tussenkomst van de tandarts, uitvoeren. Wel zeggen zonder mogelijkheid van toezicht en tussenkomst van de tandarts, uitvoeren. Wel 

geldt dat de tandarts per patiënt opdracht moet verstrekken en mede verantwoordelijk blijft geldt dat de tandarts per patiënt opdracht moet verstrekken en mede verantwoordelijk blijft geldt dat de tandarts per patiënt opdracht moet verstrekken en mede verantwoordelijk blijft 

voor de uitgevoerde handelingen.voor de uitgevoerde handelingen.voor de uitgevoerde handelingen.

Als voorwaarden voor taakherschikking noemt de Commissie Innovatie Mondzorg (2006):Als voorwaarden voor taakherschikking noemt de Commissie Innovatie Mondzorg (2006):Als voorwaarden voor taakherschikking noemt de Commissie Innovatie Mondzorg (2006):

• regievoering door de tandarts• regievoering door de tandarts• regievoering door de tandarts

•  samenwerking in teams, bij voorkeur onder één dak, of in een samenwerkingsverband •  samenwerking in teams, bij voorkeur onder één dak, of in een samenwerkingsverband •  samenwerking in teams, bij voorkeur onder één dak, of in een samenwerkingsverband 

tussen verschillende zelfstandig gevestigde praktijkentussen verschillende zelfstandig gevestigde praktijkentussen verschillende zelfstandig gevestigde praktijken

• de mogelijkheid tot toezicht en tussenkomst door de tandarts voldoende verzekeren• de mogelijkheid tot toezicht en tussenkomst door de tandarts voldoende verzekeren• de mogelijkheid tot toezicht en tussenkomst door de tandarts voldoende verzekeren

• goede communicatie• goede communicatie• goede communicatie

• vertrouwen • vertrouwen • vertrouwen 

• goede afspraken• goede afspraken• goede afspraken

• het gebruik van zorg- en behandelplannen.• het gebruik van zorg- en behandelplannen.• het gebruik van zorg- en behandelplannen.
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Taakherschikking

Opdrachtverstrekking in het kader van de Wet BIG dient te 

geschieden per patiënt met uitvoering ‘onder één dak’. 

Deze werkwijze van ‘verstrekking van opdracht’ bij het 

door een mondhygiënist laten uitvoeren van voorbehouden 

handelingen, dient door beide beroepsgroepen formeel te 

worden vastgesteld en vastgelegd in de vorm van een protocol. 

•  De NMT ontwikkelt duidelijke en praktische 

formulieren en protocollen voor het in opdracht 

uitvoeren van voorbehouden handelingen. 

•  De NMT vraagt aandacht voor de brochure 

‘Voorwaarden voor samenwerken in de mondzorg’ 

door mr.dr. W.G. Brands.

•  De NMT neemt de ontwikkeling op zich van algemene 

richtlijnen en praktijkwijzers die de organisatie rondom de 

zorg betreffen. 

•  Meer in het algemeen is de NMT van mening dat 

wetenschappelijke verenigingen hun verantwoordelijkheid 

dienen te nemen bij het ontwikkelen van klinische richtlijnen. 

    opdracht-
verstrekking 
   samenwerken
 de zorgverlener   

18

Protocol opdrachtverstrekking

Mede om te voorkomen dat patiënten heen en weer pendelen van de ene zorgverlener naar de andere, dient opdrachtverstrekking 

formeel geregeld te zijn. Het komt voor dat iemand zonder verwijzing van een tandarts binnenkomt bij een vrijgevestigde 

mondhygiënist, vervolgens met de diagnose ‘primaire cariës’ wordt verwezen naar een tandarts (zonder opdracht mag de mondhygiënist 

deze immers niet behandelen) en daarna teruggaat naar de mondhygiënist (of een andere mondhygiënist in de praktijk van de 

tandarts!) voor de behandeling ervan. Ook komt het voor dat de opdracht voor de uitvoering van een voorbehouden handeling door de 

mondhygiënist ontbreekt en/of dat de tandarts ervan uitgaat dat een ‘doorlopende opdracht’ volstaat.
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Het is voor zowel tandartsen als patiënten lastig te 

beoordelen welke bekwaamheden een mondhygiënist bezit. 

Dat geldt zeker in het geval van vrije vestiging omdat dan 

navraag bij de tandarts niet mogelijk is. De NMT informeert 

de beroepsgroep over de bekwaamheid van de verschillend 

opgeleide mondhygiënisten. Ook moeten tandartsen worden 

geïnformeerd over hun verplichting tot vergewissen van 

bekwaamheid en hoe hieraan invulling te geven.

•  Bij het invoeren van de vierjarige opleiding 

Mondzorgkunde is beschreven welke aanvullende 

scholing voor korter opgeleiden noodzakelijk is om 

hetzelfde bekwaamheidsniveau te bereiken als de vierjarig 

opgeleide mondhygiënist. Daarnaast heeft de NVM het 

diplomaregister mondhygiënisten opgericht.

•  De NMT hecht waarde aan deelname aan het KRM 

en aan het voldoen aan de normen die het KRM stelt.

•  De NMT heeft een digitale beroepenportal ontwikkeld. 

Deze portal bevat onder meer informatie over wie in de 

tandartspraktijk werkt, wat deze functionaris mag en 

hoe hij is opgeleid.

20

Duidelijkheid over bekwaamheid Duidelijkheid over bekwaamheid Duidelijkheid over bekwaamheid 

De tandarts moet zich vergewissen van de bekwaamheid van de zorgverlener De tandarts moet zich vergewissen van de bekwaamheid van de zorgverlener De tandarts moet zich vergewissen van de bekwaamheid van de zorgverlener 

die de taak uitvoert. Deze zorgverlener moet zichzelf ook bekwaam achten. die de taak uitvoert. Deze zorgverlener moet zichzelf ook bekwaam achten. die de taak uitvoert. Deze zorgverlener moet zichzelf ook bekwaam achten. 

De opleiding tot mondhygiënist heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld De opleiding tot mondhygiënist heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld De opleiding tot mondhygiënist heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld 

van een tweejarige tot een vierjarige HBO-opleiding. Dit betekent dat op dit van een tweejarige tot een vierjarige HBO-opleiding. Dit betekent dat op dit van een tweejarige tot een vierjarige HBO-opleiding. Dit betekent dat op dit 

moment zowel twee-, drie-, als vierjarig opgeleide mondhygiënisten werkzaam moment zowel twee-, drie-, als vierjarig opgeleide mondhygiënisten werkzaam moment zowel twee-, drie-, als vierjarig opgeleide mondhygiënisten werkzaam 

zijn, die allemaal de titel ‘mondhygiënist’ mogen voeren. Vierjarig opgeleide zijn, die allemaal de titel ‘mondhygiënist’ mogen voeren. Vierjarig opgeleide zijn, die allemaal de titel ‘mondhygiënist’ mogen voeren. Vierjarig opgeleide 

mondhygiënisten presenteren zich op advies van de NVM steeds vaker als mondhygiënisten presenteren zich op advies van de NVM steeds vaker als mondhygiënisten presenteren zich op advies van de NVM steeds vaker als 

mondhygiënist Bachelor of Health (BoH). mondhygiënist Bachelor of Health (BoH). mondhygiënist Bachelor of Health (BoH). 

De veelzijdigheid aan opleidingsachtergronden en bijbehorende De veelzijdigheid aan opleidingsachtergronden en bijbehorende De veelzijdigheid aan opleidingsachtergronden en bijbehorende 

deskundigheidsgebieden maakt het voor de tandarts en de patiënt onduidelijk deskundigheidsgebieden maakt het voor de tandarts en de patiënt onduidelijk deskundigheidsgebieden maakt het voor de tandarts en de patiënt onduidelijk 

wat de competenties van de mondhygiënist zijn. Het vergewissen van wat de competenties van de mondhygiënist zijn. Het vergewissen van wat de competenties van de mondhygiënist zijn. Het vergewissen van 

bekwaamheid gebeurt in de praktijk onvoldoende.bekwaamheid gebeurt in de praktijk onvoldoende.bekwaamheid gebeurt in de praktijk onvoldoende.

   bekwaamheden 
mondhygiënist
                        informatie   

Taakherschikking
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Taakdelegatie is ‘het door de tandarts overdragen Taakdelegatie is ‘het door de tandarts overdragen Taakdelegatie is ‘het door de tandarts overdragen Taakdelegatie is ‘het door de tandarts overdragen Taakdelegatie is ‘het door de tandarts overdragen Taakdelegatie is ‘het door de tandarts overdragen 

van specifi ek omschreven (deel)taken aan van specifi ek omschreven (deel)taken aan van specifi ek omschreven (deel)taken aan van specifi ek omschreven (deel)taken aan van specifi ek omschreven (deel)taken aan van specifi ek omschreven (deel)taken aan 

een daartoe opgeleide, lager gekwalifi ceerde een daartoe opgeleide, lager gekwalifi ceerde een daartoe opgeleide, lager gekwalifi ceerde een daartoe opgeleide, lager gekwalifi ceerde een daartoe opgeleide, lager gekwalifi ceerde een daartoe opgeleide, lager gekwalifi ceerde 

professional in de tandheelkunde’. professional in de tandheelkunde’. professional in de tandheelkunde’. professional in de tandheelkunde’. professional in de tandheelkunde’. professional in de tandheelkunde’. 

Bij taakdelegatie gaat het om taken die niet Bij taakdelegatie gaat het om taken die niet Bij taakdelegatie gaat het om taken die niet Bij taakdelegatie gaat het om taken die niet Bij taakdelegatie gaat het om taken die niet Bij taakdelegatie gaat het om taken die niet 

behoren tot het deskundigheidsgebied van de behoren tot het deskundigheidsgebied van de behoren tot het deskundigheidsgebied van de behoren tot het deskundigheidsgebied van de behoren tot het deskundigheidsgebied van de behoren tot het deskundigheidsgebied van de 

persoon aan wie de taken worden gedelegeerd. Bij persoon aan wie de taken worden gedelegeerd. Bij persoon aan wie de taken worden gedelegeerd. Bij persoon aan wie de taken worden gedelegeerd. Bij persoon aan wie de taken worden gedelegeerd. Bij persoon aan wie de taken worden gedelegeerd. Bij 

taakdelegatie kan het zowel gaan om voorbehouden taakdelegatie kan het zowel gaan om voorbehouden taakdelegatie kan het zowel gaan om voorbehouden taakdelegatie kan het zowel gaan om voorbehouden taakdelegatie kan het zowel gaan om voorbehouden taakdelegatie kan het zowel gaan om voorbehouden 

als om niet-voorbehouden handelingen. Een als om niet-voorbehouden handelingen. Een als om niet-voorbehouden handelingen. Een als om niet-voorbehouden handelingen. Een als om niet-voorbehouden handelingen. Een als om niet-voorbehouden handelingen. Een 

mondhygiënist mag een opdracht die hij of zij heeft mondhygiënist mag een opdracht die hij of zij heeft mondhygiënist mag een opdracht die hij of zij heeft mondhygiënist mag een opdracht die hij of zij heeft mondhygiënist mag een opdracht die hij of zij heeft mondhygiënist mag een opdracht die hij of zij heeft 

ontvangen van een tandarts voor het uitvoeren van ontvangen van een tandarts voor het uitvoeren van ontvangen van een tandarts voor het uitvoeren van ontvangen van een tandarts voor het uitvoeren van ontvangen van een tandarts voor het uitvoeren van ontvangen van een tandarts voor het uitvoeren van 

voorbehouden handelingen niet delegeren aan een voorbehouden handelingen niet delegeren aan een voorbehouden handelingen niet delegeren aan een voorbehouden handelingen niet delegeren aan een voorbehouden handelingen niet delegeren aan een voorbehouden handelingen niet delegeren aan een 

(preventie)assistenten. (preventie)assistenten. (preventie)assistenten. (preventie)assistenten. (preventie)assistenten. (preventie)assistenten. 

Dit mag wel bij niet-voorbehouden handelingen, Dit mag wel bij niet-voorbehouden handelingen, Dit mag wel bij niet-voorbehouden handelingen, Dit mag wel bij niet-voorbehouden handelingen, Dit mag wel bij niet-voorbehouden handelingen, Dit mag wel bij niet-voorbehouden handelingen, 

mits wordt voldaan aan de voorwaarden.mits wordt voldaan aan de voorwaarden.mits wordt voldaan aan de voorwaarden.mits wordt voldaan aan de voorwaarden.mits wordt voldaan aan de voorwaarden.mits wordt voldaan aan de voorwaarden.

Taakdelegatie
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Taakdelegatie

Bij taakdelegatie in de mondzorg dient 

te worden voldaan aan de volgende 

voorwaarden:

In geval van ‘niet-voorbehouden’ 

handelingen:

•  De tandarts verstrekt opdracht, 

waarbij gebruik wordt gemaakt van 

protocollen.

•  De tandarts vergewist zich van de 

bekwaamheid van de gedelegeerde 

voor het uitvoeren van de handeling 

en deze moet zichzelf ook bekwaam 

achten.

•  De gedelegeerde informeert de 

patiënt dat een handeling wordt 

uitgevoerd in opdracht van de 

tandarts.

•     De behandelgegevens worden 

vastgelegd in één patiënten-

 dossier, waarvoor de tandarts 

 verantwoordelijk is.

In geval van voorbehouden handelingen 

gelden aanvullend:

•  De tandarts verstrekt schriftelijk 

opdracht per patiënt via een protocol, 

met evaluatie achteraf.

•  De mogelijkheid tot toezicht en 

tussenkomst is verzekerd, doordat 

tandarts en gedelegeerde ‘onder één 

dak’ werken en de tandarts fysiek in 

de praktijk aanwezig is.

•  De opdrachtnemer (gedelegeerde) 

informeert de patiënt dat een 

voorbehouden handeling wordt 

uitgevoerd in opdracht van de 

tandarts en vraagt de patiënt hiervoor 

toestemming.

•  De tandarts geeft aanwijzingen en de 

opdrachtnemer (gedelegeerde) volgt 

deze op. 

Verder:

•  De NMT ontwikkelt duidelijke en 

praktische formulieren en protocollen 

voor taakdelegatie (voorbehouden en 

niet-voorbehouden handelingen). 

•  NMT zal haar verantwoordelijkheid 

nemen in de ontwikkeling van 

praktijkrichtlijnen. 

•  De NMT werkt aan praktijkrichtlijnen 

op het gebied van taakdelegatie 

aan (preventie)assistenten waarin 

omschreven staat welke taken al dan 

niet gedelegeerd mogen worden aan 

een (preventie)assistent.

•  De NMT hecht belang aan het 

inzichtelijk maken van de kennis en 

kunde van tandartsassistenten, onder 

andere door een ervaringscertifi caat of 

MBO-opleiding. 

•  De NMT juicht controle door 

onafhankelijke derden op cursussen 

preventieassistenten en trainingen toe.

24

Voorwaarden voor taakdelegatieVoorwaarden voor taakdelegatieVoorwaarden voor taakdelegatie

Taakdelegatie geschiedt altijd in opdracht, onder toezicht, en met Taakdelegatie geschiedt altijd in opdracht, onder toezicht, en met Taakdelegatie geschiedt altijd in opdracht, onder toezicht, en met 

de mogelijkheid van tussenkomst van de tandarts. Dit impliceert de mogelijkheid van tussenkomst van de tandarts. Dit impliceert de mogelijkheid van tussenkomst van de tandarts. Dit impliceert 

automatisch dat taakdelegatie alleen binnen de fysieke setting van automatisch dat taakdelegatie alleen binnen de fysieke setting van automatisch dat taakdelegatie alleen binnen de fysieke setting van 

de tandheelkundige praktijk plaatsvindt. Verder kan taakdelegatie de tandheelkundige praktijk plaatsvindt. Verder kan taakdelegatie de tandheelkundige praktijk plaatsvindt. Verder kan taakdelegatie 

zowel op patiëntniveau als op zorgniveau plaatsvinden. Bij dat zowel op patiëntniveau als op zorgniveau plaatsvinden. Bij dat zowel op patiëntniveau als op zorgniveau plaatsvinden. Bij dat 

laatste is dan sprake van het overdragen van een groep van laatste is dan sprake van het overdragen van een groep van laatste is dan sprake van het overdragen van een groep van 

patiënten, ten behoeve van de uitvoering van bepaalde (deel)-patiënten, ten behoeve van de uitvoering van bepaalde (deel)-patiënten, ten behoeve van de uitvoering van bepaalde (deel)-

taken. taken. taken. 

In de tandartspraktijk kan taakdelegatie, bedoeld of onbedoeld, In de tandartspraktijk kan taakdelegatie, bedoeld of onbedoeld, In de tandartspraktijk kan taakdelegatie, bedoeld of onbedoeld, 

leiden tot situaties waarin de veiligheid van de patiënt in het leiden tot situaties waarin de veiligheid van de patiënt in het leiden tot situaties waarin de veiligheid van de patiënt in het 

geding is. Zo komt het voor dat tandartsen niet (altijd) in de geding is. Zo komt het voor dat tandartsen niet (altijd) in de geding is. Zo komt het voor dat tandartsen niet (altijd) in de 

praktijk aanwezig zijn wanneer preventieassistenten gedelegeerde praktijk aanwezig zijn wanneer preventieassistenten gedelegeerde praktijk aanwezig zijn wanneer preventieassistenten gedelegeerde 

taken verrichten. Verder is het voor de patiënt niet altijd duidelijk taken verrichten. Verder is het voor de patiënt niet altijd duidelijk taken verrichten. Verder is het voor de patiënt niet altijd duidelijk 

of hij door de tandarts of door bijvoorbeeld een preventieassistent of hij door de tandarts of door bijvoorbeeld een preventieassistent of hij door de tandarts of door bijvoorbeeld een preventieassistent 

wordt behandeld. Ook dan is niet voldaan aan de wettelijke eisen wordt behandeld. Ook dan is niet voldaan aan de wettelijke eisen wordt behandeld. Ook dan is niet voldaan aan de wettelijke eisen 

(WGBO).(WGBO).(WGBO).
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Aandachtspunten:

•  Er moet worden vastgelegd wat 

de risicovolle handelingen in de 

mondzorg zijn. Bij delegatie en 

uitvoering van deze handelingen 

moeten dezelfde voorwaarden 

gaan gelden als voor voorbehouden 

handelingen.

•  Op grond van de Wet BIG is het 

weliswaar - onder voorwaarden - 

toegestaan tandartsassistenten en 

preventieassistenten voorbehouden 

handelingen te laten uitvoeren, maar 

met het oog op de patiëntveiligheid 

is dit zeer ongewenst. Hetzelfde 

geldt voor het door assistenten laten 

uitvoeren van een periodieke controle. 

Diagnose- en indicatiestelling zijn 

geen voorbehouden handelingen, 

maar kunnen niet aan tandarts- 

of preventieassistenten worden 

overgelaten.

•  (Preventie)assistenten, 

mondhygiënisten, studenten en 

buitenlandse tandartsen zonder BIG-

registratie kunnen wel onderdelen 

van de diagnose voorbereiden en/of 

uitvoeren, maar het eindoordeel ligt 

bij de tandarts. Hij is verantwoordelijk.

•  De NMT is van mening dat bij het 

geven van een opdracht voor het 

uitvoeren van een niet-voorbehouden 

(risicovolle) handeling dezelfde 

kwaliteits- en veiligheidseisen dienen 

te gelden als voor opdrachten voor 

voorbehouden handelingen. 

26

Begrenzing van taakdelegatieBegrenzing van taakdelegatieBegrenzing van taakdelegatie

Het komt voor dat tandartsen hun tandarts- en Het komt voor dat tandartsen hun tandarts- en Het komt voor dat tandartsen hun tandarts- en 

preventieassistenten taken laten uitvoeren die exclusief tot preventieassistenten taken laten uitvoeren die exclusief tot preventieassistenten taken laten uitvoeren die exclusief tot 

het deskundigheidsgebied van de tandarts behoren. Naast het deskundigheidsgebied van de tandarts behoren. Naast het deskundigheidsgebied van de tandarts behoren. Naast 

voorbehouden handelingen zijn er in de praktijk ook ‘risicovolle’ voorbehouden handelingen zijn er in de praktijk ook ‘risicovolle’ voorbehouden handelingen zijn er in de praktijk ook ‘risicovolle’ 

handelingen aan te merken, die in de Wet BIG niet als handelingen aan te merken, die in de Wet BIG niet als handelingen aan te merken, die in de Wet BIG niet als 

‘voorbehouden’ staan benoemd. Deze handelingen brengen ‘voorbehouden’ staan benoemd. Deze handelingen brengen ‘voorbehouden’ staan benoemd. Deze handelingen brengen 

bij ondeskundige uitvoering risico’s voor de patiënt met zich bij ondeskundige uitvoering risico’s voor de patiënt met zich bij ondeskundige uitvoering risico’s voor de patiënt met zich 

mee. Een voorbeeld daarvan is het stellen van een diagnose. mee. Een voorbeeld daarvan is het stellen van een diagnose. mee. Een voorbeeld daarvan is het stellen van een diagnose. 

Tandartsassistenten en preventieassistenten (indien adequaat Tandartsassistenten en preventieassistenten (indien adequaat Tandartsassistenten en preventieassistenten (indien adequaat 

opgeleid) zijn uitsluitend toegerust voor het uitvoeren van opgeleid) zijn uitsluitend toegerust voor het uitvoeren van opgeleid) zijn uitsluitend toegerust voor het uitvoeren van 

assisterende en preventieve taken. De Wet BIG maakt het echter assisterende en preventieve taken. De Wet BIG maakt het echter assisterende en preventieve taken. De Wet BIG maakt het echter 

wel mogelijk om voorbehouden handelingen door hen te laten wel mogelijk om voorbehouden handelingen door hen te laten wel mogelijk om voorbehouden handelingen door hen te laten 

uitvoeren. uitvoeren. uitvoeren. 

        kwaliteits-
             eisen  
     risico’s
                   diagnose

Taakdelegatie
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De kwaliteit van de beroepsuitoefening 

door (preventie)assistenten met 

betrekking tot directe zorgtaken dient 

formeel geborgd te worden, indien 

mogelijk door middel van het vastleggen 

van het deskundigheidsgebied. 

Dit betekent dat werkzame 

tandartsassistenten minimaal dienen 

te voldoen aan het beroepsprofi el 

tandartsassistent (NMT, 2005), zoals dat 

is opgesteld door partijen van werkgevers 

en werknemers. 

•  De NMT hecht belang aan het 

inzichtelijk maken van de kennis en 

kunde van tandartsassistenten, onder 

andere door ervaringscertifi caten of 

een MBO-opleiding. Om als tandarts 

op dit niveau toe te zien, kan als 

basis de door de NMT ontwikkelde 

‘competentiescan’ dienen.

•  De NMT ontwikkelt een Register 

Preventieassistenten om inzichtelijk 

te maken wie een door de sector 

erkende cursus Preventieassistent 

heeft gevolgd. Dit kan verder 

bijdragen aan de kwaliteit van de zorg 

door preventieassistenten.

•  De NMT draagt uit dat (preventie)

assistenten, mondhygiënisten², 

studenten en buitenlandse tandartsen 

zonder BIG-registratie geen 

voorbehouden handelingen mogen 

uitvoeren zolang er geen sectorbrede 

overeenstemming bestaat over 

‘bekwaamheid’. 

•  De NMT is van mening dat 

kwaliteitsverbetering van het 

MBO hoofdzakelijk een taak is 

voor de beroepsvereniging van 

tandartsassistenten en de ROC’s.

28

Vergewissen bekwaamheid

Ver doorgevoerde taakdelegatie aan de (preventie)assistent is risicovol, 

omdat het beroep van tandartsassistent niet de wettelijke bescherming 

van een beroeps- of opleidingstitel kent. Voor de (preventie)assistent 

is de afronding van een offi cieel erkende cursus of opleiding namelijk 

niet wettelijk verplicht. Er is dus ook geen formele erkenning van 

deskundigheid geregeld. Daarom kan er in elk geval geen sprake zijn van 

taakherschikking.

In geval van taakdelegatie dient de tandarts zich ervan te vergewissen 

dat de assistent bekwaam is tot het uitvoeren van de te delegeren taken. 

Het opleiden van assistenten in de praktijk van tandartsen onttrekt zich 

aan iedere vorm van controle en toetsing. Dit maakt het vergewissen van 

bekwaamheid extra lastig.

Taakdelegatie² zie pag. 38
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Mondhygiënisten en adequaat opgeleide (preventie)assistenten 

zijn bij uitstek toegerust voor het uitvoeren van taken met 

betrekking tot preventie en mondhygiëne. Taakherschikking 

tussen de tandarts en mondhygiënist en taakdelegatie van 

tandarts naar (preventie)assistent kan op terrein van preventie 

en mondhygiëne plaatsvinden. Daarbij dient de kwaliteit van 

de tandartsassistent en de preventieassistent met betrekking tot 

deze taken wel formeel geborgd te worden. 

Hieraan kunnen bijdragen:

• het instellen van een register voor preventieassistenten

•  het organiseren van een formeel keurmerk voor de diverse 

cursussen Preventieassistent

•  het onderbrengen van de preventiecompetenties in de 

reguliere MBO-opleiding tandartsassistent

•  het ontwikkelen van een (formele) toetsing van het 

werkniveau in de tandartspraktijk.

De NMT ontwikkelt duidelijke en praktische formulieren 

en protocollen voor taakdelegatie (voorbehouden en niet 

voorbehouden handelingen). 

30

Preventietaken

Dé expert op het gebied van preventie en 

mondhygiëne is, zoals in de afgelopen jaren 

is bewezen, de mondhygiënist. Hij of zij 

heeft een erkende HBO-opleiding gevolgd 

en is zeer specifi ek en adequaat opgeleid. 

Ook de preventieassistent heeft inmiddels 

een duidelijke positie in het zelfstandig 

uitvoeren van preventiebehandelingen. De 

mondhygiënist en de preventieassistent 

kunnen prima in staat worden geacht om de 

preventietaken in het totale behandelplan 

van de tandarts uit te voeren. Dit geldt 

uiteraard alleen als de tandarts de kwaliteit 

van de mondzorg in totaliteit bewaakt.

           preventie
     taakdelegatie
                          kwaliteit   

Taakdelegatie
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     Radiologie
  in de 
      tandarts 
praktijk

In de tandheelkunde wordt steeds meer 

gewerkt volgens het teamconcept, waarin 

naast tandartsen ook andere zorgverleners in 

opdracht risicovolle handelingen verrichten, 

zoals het maken van röntgenopnamen³. 

De NMT heeft daarom in 2012 de richtlijn 

Tandheelkundige Radiologie herzien. 

Voor meer informatie over radiologie in de 

tandartspraktijk verwijzen wij u naar deze 

richtlijn.

³ zie pag. 38
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Opdracht geven voor het maken van 
röntgenopnamen
Toepassing van straling ten behoeve van 

röntgendiagnostiek is een aan artsen en tandartsen 

voorbehouden handeling. Röntgendiagnostiek 

bestaat uit ten minste drie onderdelen:

•  indicatiestelling voor het maken van een 

röntgenopname (tijdens klinisch onderzoek)

•  het instellen van röntgenapparatuur en het 

daadwerkelijk maken van de opname

•  het interpreteren van het resultaat van de 

röntgenopname.

In het Besluit Stralingsbescherming staat dat een 

ieder die stralingshandelingen verricht 

deskundig moet zijn. De indicatiestelling en de 

interpretatie blijft de taak en 

verantwoordelijkheid van de tandarts. Het instellen 

van röntgenapparatuur en het 

daadwerkelijk maken van de opname kan in 

opdracht door anderen worden uitgevoerd.

Wie mag wat?

De tandarts-stralingsdeskundige, 

met certifi caat stralingsbescherming 

deskundigheidsniveau 5 A/M4, is 

verantwoordelijk voor de instructie 

van medewerkers aan wie het maken 

van röntgenopnamen eventueel wordt 

gedelegeerd. Indien een tandarts 

opdracht geeft tot het maken van 

röntgenopnamen, kan dit alleen als 

degene die de opdracht aanvaardt 

deskundig is in de zin van het Besluit 

Stralingsbescherming.

Binnen de tandartspraktijk kan een 

tandarts aan de volgende professionals 

opdracht geven voor het instellen van 

röntgenapparatuur en het daadwerkelijk 

maken van de opname5: 

Tandheelkundig geschoolden, 

maar niet zelfstandig bevoegden

Hierbij kan worden gedacht aan 

tandartsen zonder voldoende 

stralingsdeskundigheid, in het buitenland 

opgeleide maar niet-BIG-geregistreerde 

tandartsen, of studenten tandheelkunde.

Assistenten

Het instellen van röntgenapparatuur 

en het daadwerkelijk maken van de 

opname kan worden opgedragen aan 

tandartsassistenten mits:

•  De tandarts weet dat de assistent 

bekwaam is voor het uitvoeren van 

deze handelingen.

•  De tandartsassistent een additionele 

opleiding radiologie met goed gevolg 

heeft afgelegd.

•  De assistent zichzelf ook bekwaam 

acht (hij of zij mag een opdracht 

weigeren).

•  De mogelijkheid tot toezicht en 

tussenkomst is verzekerd (de tandarts 

is fysiek in de praktijk aanwezig).

Mondhygiënisten

Het toepassen van röntgenstralen 

is een voorbehouden handeling die 

mondhygiënisten niet functioneel 

zelfstandig mogen uitvoeren. Zij 

mogen dit uitsluitend in opdracht 

van de tandarts-stralingsdeskundige, 

onder toezicht, en met de mogelijkheid 

tot tussenkomst van de tandarts. 

Het uitvoeren van tandheelkundig 

beeldvormend diagnostisch 

onderzoek is wel onderdeel van 

het deskundigheidsgebied van 

mondhygiënisten, voor zover het 

binnen het wettelijk omschreven 

deskundigheidsgebied blijft.
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Eindnoten 

1  Voor zover het handelingen betreft die niet binnen het deskundigheidsgebied van de mondhygiënist vallen.

2   Voor zover het handelingen betreft die niet binnen het deskundigheidsgebied van de mondhygiënist vallen.

3   De NMT signaleert in toenemende mate toepassing van CBCT techniek binnen de tandheelkunde. 

Voor CBCT geldt dat de tandarts het maken van een opname alleen mag delegeren aan een professional met de 

vereiste deskundigheid. Dit is normaal gesproken een tandarts met adequate scholing. 

Een röntgenlaborant heeft ook de vereiste scholing voor het in opdracht vervaardigen van een opname, maar inzet 

daarvan in een tandheelkundige praktijk is minder waarschijnlijk.

4   Medio juni 2012 is het concept- Besluit Stralingsbescherming in de Staatscourant gepubliceerd. 

Naar het zich laat aanzien zal, als het besluit aangenomen wordt, de deskundigheid 5A/M gelijkgesteld 

en vervangen worden door de bevoegdheid 4M.

5   Voorwaarden voor opdracht geven voor het maken van röntgenopnamen intra-oraal en OPG, 

vooralsnog niet van toepassing op ConeBeam CT.
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