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Betreft Overleg taakherschikking 
 
Geachte heer Bruins, 
 
De afgelopen dagen hebben zowel de ANT als de NVM zich teruggetrokken uit het beoog-
de gezamenlijke overleg over uw experiment met vergaande taakherschikking in de 
mondzorg. Als KNMT betreuren wij dit zeer en hadden wij graag gezien dat partijen geza-
menlijk tot een oplossing zouden zijn gekomen voor de problemen die uw experiment met 
zich brengt. 
 
Eerder lieten wij u weten dat  de AMvB taakherschikking zoals u die wilt invoeren in strijd is 
met de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg. De Wkkgz verplicht 
zorgaanbieders tot het aanbieden van goede zorg: zorg die in ieder geval veilig, doeltref-
fend en cliëntgericht is (art. 2 Wkkgz). De AMvB staat op al deze punten haaks op deze 
wetgeving.  
 
De tandheelkundige faculteiten van Amsterdam (ACTA) en Nijmegen (Radbouduniversi-
teit), die beide ook les geven aan mondhygiënisten in opleiding, constateren dat invoering 
van de AMvB risico’s voor de patiëntveiligheid met zich brengt. Ook de Europese organisa-
tie van tandartsen (CED) wijst hierop. Zorgverzekeraars hebben aangegeven dat de AMvB 
niet doeltreffend is. En onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland wijst uit dat patiën-
ten deze taakherschikking niet willen.  
 
Als beroepsorganisatie van tandartsen heeft de KNMT herhaaldelijk gewaarschuwd voor 
de risico’s van de beoogde taakherschikking voor de patiëntveiligheid en de doelmatigheid 
van de mondzorg. De AMvB dwingt tandartsen te handelen tegen de Wkkgz en daarmee 
tegen de professionele standaard. Dit kan en mag niet van de tandarts (onze leden) wor-
den verwacht. Daarbij kan het toch niet zo zijn dat het ministerie wil gaan experimenteren 
met zorg waarvan men te voren weet dat onder meer de patiëntveiligheid niet is gewaar-
borgd. 
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Wij hebben u om die reden voorgesteld de AMvB dusdanig aan te passen dat grotendeels 
wel aan de wettelijke eisen van goede zorg kan worden voldaan. En wel door de zelfstan-
dige bevoegdheid van de mondhygiënist uitsluitend mogelijk te maken voor het toepassen 
van anesthesie en het maken van röntgenfoto’s. En door de bevoegdheid voor het boren 
door mondhygiënisten ongewijzigd te blijven beperken tot een functionele zelfstandigheid 
en daarmee buiten het experiment te houden. 
 
Hiermee blijft de door u gewenste teamzorg en taakherschikking in de mondzorg overeind 
en blijft tegelijkertijd de veiligheid, kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening aan de 
patiënt in ieder geval beter gegarandeerd. Ook wordt op deze manier tegemoet gekomen 
aan de bezwaren van onze leden die in overgrote meerderheid (92 procent) tegen de be-
handeling van primaire caviteiten door de mondhygiënist zijn. Die angel uit het experiment 
halen zorgt voor draagvlak en vergroot zo de potentiële slagingskans van het experiment 
aanzienlijk. 
 
Helaas blijft voor ons tot op dit moment onduidelijk hoe u dit alles ziet en hoe zich dit al 
dan niet heeft vertaald in de AMvB zoals u die voornemens bent op 20 april aanstaande 
voor te hangen bij de Tweede Kamer. Graag zouden we dan ook alsnog een reactie van u 
ontvangen op onze inhoudelijke bezwaren. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
mr.dr. Wolter G. Brands, tandarts 
voorzitter 
 
cc 
drs. B.E. van den Dungen 


