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Geachte heer Bruins, 

 

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft met belangstelling kennisgenomen 

van uw brief met het Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist.1 

De leden van de fractie van GroenLinks leggen u, mede namens de fracties van VVD, CDA, SP, 

PvdA en 50PLUS, nog graag enige vragen voor. 

 

Het ontwerpbesluit is op 6 juli 2018 aan de Eerste Kamer aangeboden. De leden van de ge-

noemde fracties merken op dat de regering bij brief van 29 juni 2018 het (voorlopig) eindrap-

port ‘Capaciteit in de mondzorg’ van onderzoeksbureau Panteia & Etil2 ter informatie aan de 

Tweede Kamer heeft gezonden. Beide hebben betrekking op de capaciteit en taakverdeling in de 

mondzorg, een kwestie waarover in het werkveld veel gesproken wordt. 

 

De leden van deze fracties vragen de regering hoe de keuze voor een specifiek model, zoals 

opgenomen in het tijdelijk besluit, zich verhoudt tot de verkenning van de verschillende scena-

rio’s, zoals beschreven in het onderzoeksrapport en wat de dwingende reden is om het tijdelijk 

besluit nu voor te hangen. Zij vragen of dit te rijmen is met de toezegging van de minister van 

VWS aan de Tweede Kamer om samen met de minister van OCW scenario's te ontwikkelen om 

de toegankelijkheid van de mondzorg in Nederland te verbeteren. In welke mate staat het expe-

riment het ontwikkelen van scenario's voor de tandheelkundige zorg in de weg c.q. sluit het 

potentiële andere oplossingen uit? 

 

Zij vragen de regering verder of het niet verstandiger is de beide documenten in samenhang te 

behandelen en samen met het werkveld tot breed gedragen keuzes te komen. Zij zijn benieuwd 

hoe de kwaliteit van de zorg gegarandeerd blijft en wat de consequenties van deze taakher-

schikking zijn voor de opleidingscapaciteit van tandartsen.   

 

 

 

                                                
1 Kamerstukken I 2017/18, 32620, E en bijlage. 
2 Kamerstukken II 2017/18, 33578, nr. 57 en bijlagen. 
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De leden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport zien uw reactie met belang 

stelling tegemoet en ontvangen deze graag bij voorkeur voor 26 oktober 2018. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Drs. Maria J.T. Martens 

Voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

 

 

 


