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Limburgs tekort aan assistenten  
in de (mond)zorg

kundigen en verpleegkundigen voor 
de individuele gezondheidszorg. 

In het begin van 2020 werd de 
banen groei afgeremd, maar de 
werkgelegenheid nam nog altijd toe. 
Dit was het gevolg van de corona-
crisis, waardoor tandartsen bijvoor-
beeld tijdelijk minder zorg konden 
bieden en het aantal consulten 
daalde. Eind september waren er in 
elke branche binnen de zorg meer 

Amber: “Het werd hoog tijd dat assistenten  

een plek hebben waar zij info kunnen  

opzoeken, verhalen kunnen lezen  

en nieuwtjes en tips kunnen delen. 

Want wij mogen – of nee, moéten – 

ook gezien worden!”

Assistent aan het woord

Het vakblad voor tandartsassistenten

ERIK DEKKER  pagina 6

“In een veerkrachtig  
team is ruimte  
voor verschillen”

MAASTRICHT – Uit de laatste cijfers van het UWV blijkt dat er in Limburg een 
gebrek is aan dokters-, apothekers- en ook tandartsassistenten, naast 
een al langer bestaand tekort aan zorgpersoneel. 

Vanwege dit tekort is de uitkerings-
instantie samen met werkgevers en 
onderwijsinstellingen een opleiding 
gestart voor apothekersassistenten 
op MBO-4 niveau. Voor tandarts-
assistenten bestaat een dergelijke 
opleiding al een tijdje. Deze oplei-
ding is voornamelijk bedoeld voor 
zij-instromers. 
Eerder bleek al dat er in Limburg een 
groot tekort is aan gespecialiseerde 
verpleegkundigen, basisverpleeg-

De Tandartsassistent gaat van start

“Tandartsassistenten verdienen  
een eigen nieuwsbron!”

Vanaf nu vind je ons online via detandartsassistent.nl, op Facebook en Instagram,  
via onze nieuwsbrief en elk kwartaal met dit vakblad. Veel leesplezier en laat van je horen!
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Is elektrisch poetsen 
nou écht beter?
Verrassende feiten en fabels  

over tandenpoetsen

 Pagina 10-11

MARTIJN ROSEMA

Kennis over gebitsverzorging 
kinderen kan beter

 Lees verder op pagina 2

MIDDELBURG – Weten ouders eigenlijk wel hoe ze het gebit van hun kind het 
beste kunnen verzorgen? Vaak niet goed genoeg, blijkt uit een enquête van 
de KNMT. De beroepsvereniging voor tandartsen heeft ouders ondervraagd 
als onderdeel van de campagne ‘Een gezonde mond is kinderspel!’.  
De basisregels om gaatjes te voorkomen bleken lang niet bij alle ouders 
bekend zijn. 

Ruim 1800 ouders deden mee aan 
de enquête. Uit de antwoorden bleek 
dat de meeste ouders wel weten dat 
je na het doorbreken van het eerste 
tandje al met poetsen moet begin-
nen. Ook is bij veel ouders bekend 
dat het poetsen langzaam opbou-
wen tot twee keer twee minuten per 
dag dan het beste is, en het kind na 
het poetsen geen fris of vruchtensap 

meer te laten drinken, maar alleen 
nog water. 
Over het maximale aantal eet- en 
drinkmomenten op een dag voor 
een gezond gebit bestaat nog wel 
wat verwarring. Bijna de helft van 
de ouders weet dat het er niet meer 
dan zeven mogen zijn. Dat betekent 

banen dan een jaar eerder. Die 
toename was het duidelijkst te zien 
in de verpleging, bij de verzorging 
en in de thuiszorg. Eind 2020 was het 
niveau van openstaande vacatures 
in de zorg weer ongeveer gelijk aan 
een jaar eerder. Het aantal WW-uit-
keringen onder zorgmedewerkers 
is gedaald ten opzichte van een 
jaar geleden, in tegenstelling tot 
veel andere beroepen. Er bestaat 
dus een krappe arbeidsmarkt voor 
tandartsassistenten en een tekort 
aan medewerkers.  

(bron: De Limburger) 
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Hoe professionaliseren we het 
beroep van tandarts assistent?

Anne-Peter van Riet, directeur  
van Edin Dental Academy.
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ADVERTENTIE

1. Wat zijn de belangrijkste doelen van infectiepreventie?

a.  voorkomen dat de patiënt parodontitis ontwikkelt
b.  voorkomen dat de patiënt met micro-organismen van de vorige 

patiënt besmet wordt
c.  voorkomen dat het behandelteam de patiënt besmet met bacteriën  

of virussen
d.  voorkomen dat er kruiscontaminatie van micro-organismen tussen 

patiënten onderling of tussen patiënten en behandelteam optreedt 
tijdens klinische behandelingen

2. In welke volgorde trek je de persoonlijke beschermings-
middelen uit wanneer de behandeling afgelopen is?

3. Welke stelling is juist?
a.  Hepatitis veroorzaakt door het hepatitis B-virus (HBV) wordt binnen  

de tandheelkunde nooit overgedragen.
b.  Dankzij de hoge immunisatiegraad tegen HBV in de zorg, waaronder 

ook de mondzorg, vindt infectie met HBV tegenwoordig zelden 
plaats in de mondzorg.

c.  Het gevaar van overdracht van HBV in de mondzorg in Nederland is 
bijzonder groot.

d.  Vanwege de aard van de werkzaamheden moet het behandelteam 
in de mondzorg gezien worden als risicodrager van hepatitis B.

COLUMN Astrid Kuiper

Goed voorbeeld  
doet goed volgen
We leven al ruim een jaar in bizarre tijden – iedereen op aarde. Tot 
circa een half jaar geleden waren we als mondzorgverleners tamelijk 
exclusief met een bepaald onderdeel van onze ‘beroepsoutfit’.  
Sinds 1 december 2020 is dat niet meer zo.

“De tandarts moet op de hoogte 
zijn van de bekwaamheid van de 
assistent,” stelt Van Riet, directeur 
van Edin Dental Academy en 
mede-initiatiefnemer van de 
ABC-structuur. “Maar hoe weet je 
of iemand bekwaam is? En hoe 
weet je of de afgeronde opleiding 
van kwaliteit is?” De ABC-structuur 
biedt volgens Van Riet duidelijkheid. 
Hij benadrukt dat het tekort aan 

mondhygiënisten tot gevolg heeft 
dat mondzorgpraktijken steeds vaker 
voor een goed opgeleide paro-
assistent kiezen. Maar waar houdt 
het werk van de assistent op en 
begint dat van de mondhygiënist? 
En hoe delegeert een tandarts zijn 
taken op de juiste manier? In de 
podcast komen taakdelegatie, het 
functiegebouw, bekwaamheid en 
professionalisering aan bod.

Goede tandartsassistenten zijn goud waard voor een praktijk. Maar waar 
vind je een goed opgeleide assistent die precies weet wat zijn of haar taken 
zijn en deze ook naar behoren kan uitvoeren? Een verplichte opleiding voor 
assistenten is er namelijk niet en lijkt er voorlopig ook niet te komen. Maar 
je wilt wel een assistent die bekwaam en bevoegd is om gedelegeerde 
taken voor zijn of haar rekening te nemen. Daarom implementeert de KNMT 
de oorspronkelijk door de ANT ontworpen ABC-structuur. Anne-Peter van 
Riet van Edin Dental Academy vertelt erover in een podcast in de serie 
Mondzaken van Dental Tribune Nederland. 

PODCAST

uiz

 De antwoorden vind je op pagina 11

dus naast ontbijt, lunch en avondeten 
niet meer dan vier keer een tussen-
doortje. Alleen dan kan speeksel de 
zuren die tanden aantasten steeds 
weer op tijd neutraliseren, zodat er 
geen gaatjes ontstaan.
Ook weet maar 36 procent van de 
respondenten dat het belangrijk is 
om vanaf het doorbreken van het 
eerste tandje je kindje al mee te 
nemen naar de tandarts. De tandarts, 
mondhygiënist of preventieassistent 
kan ouders dan tips geven hoe ze 
het beste de tandjes van hun kind 
kunnen poetsen. Ook kun je vaders en 
moeders voorlichten over het effect 
van eten en (fruit)sapjes op de ont-
wikkeling van bijvoorbeeld gaatjes.

Ook in jouw praktijk?
Met de campagne ‘Een gezonde 
mond is kinderspel!’ wil de beroeps-
vereniging van tandartsen eraan 
bijdragen dat er een ‘mondgezon-
de generatie’ opgroeit. Nu hebben 
meer dan twee op de drie kinderen in 
Nederland vóór hun achttiende ver-
jaardag nog minstens één gaatje in 
hun gebit. Centraal in de campagne 
staan de zes basisregels voor gezon-
de tanden en kiezen. Mondzorgprak-
tijken kunnen bekendheid aan deze 
regels geven via hun wachtkamer en 
online. Al het materiaal hiervoor kun 
je vinden via de KNMT-website. 

 Vervolg van pagina 1

Je ziet ze nu namelijk overal. 
Ze duiken op in allerlei soorten, 
maten en kleuren en worden op 
verschillende manieren gedragen, 
met of zonder dessin of logo. Ze 
zijn van uiteenlopend materiaal. 
De meer extreme typen onder 
ons dragen ze van metaal, rubber 
of leer. De gematigden kiezen 
voor katoen of normale ‘celstof’. 
Jammer genoeg kom je ze ook als 
afgedankt exemplaar tegen, op 
wegen, trottoirs en in bomen en 
struiken.

Inderdaad, ik heb het over het 
mondneusmasker. Het kostte 
enige tijd, maar nu is heel 
Nederland om – we dragen ze 
inmiddels bijna allemaal.

Aanvankelijk dreigde er een tekort. 
Gelukkig stonden er weldoeners 
op. De Chinese partner van 
onze Bedreigde Blauwe Vogel 
schonk onze ziekenhuizen er zo’n 
twintigduizend. Vervolgens gaven 
mondzorgpraktijken ruimhartig 
een deel van hun voorraad aan 
verzorgings- en ziekenhuizen.

Maar ziedaar: heel snel gebeur de 
er meer – ja, veel meer. Onder-
nemers, studenten, slagers en 
vele andere crea bea’s stonden 
op! Niet alleen in Nederland maar 
all over the world gingen mensen 
aan de slag. Kortom, het dragen 
van een mondneusmasker was 
niet langer ‘exclusief’ voor ons 
soort mensen, de mondzorg-
verleners. 
Sinds kort besef ik dat mijn 
gelief de smiley  voor velen een 
favoriet signaal was geworden. 

Wanneer ik voor de komst van 
de covid-19 tijdens mijn werk een 
appje ontving, stuurde ik steevast 
een korte app met deze emoticon 
terug, met andere woorden: ’sorry, 
‘k ben aan het werk’. Tegenwoor-
dig ontvang ik regelmatig apps 
van anderen met dit figuurtje met 
mondkap. Deze smiley fungeert 
nu als een algeheel symbool voor 
preventie, zowel voor de drager als 
voor zijn omgeving. 
Bij ons op de afdeling in het 
zieken   huis zien we bijna alle 
patiënten vanaf 13 jaar met een 
mondneusmasker op binnen-
komen. Is daarmee alles gezegd? 
Nee, want wat me opvalt is dat 
niet iedereen het masker op de 
juiste wijze draagt. Velen dragen 
het onder de neus. En dat beeld 
tref je tevens op straat en in 
winkels aan. 
Maar dat is nog niet alles. In 
tand heelkundige vaktijdschrif-
ten kom je op foto’s bij artikelen 
of reclames regelmatig een 
tand heelkundige professional óf 
fotomodel tegen die het mond-
neusmasker onder de kin draagt! 
Onder de kin? Hoezo preventie? 
Laten we als mondzorgverleners 
echt het goede voorbeeld geven  
– ook op foto’s – en het mond-
neusmasker dragen zoals het 
hoort: over neus, mond en kin.  
Dat is pas preventie!  

Astrid Kuiper is preventieassistent  
en bve-docent. Zij is werkzaam  
bij het Centrum voor Bijzondere  
Tandheelkunde Friesland,  
MCL Leeuwarden en is schrijver  
van kinderboeken. Contact:  
astridmkuiper@hotmail.com. 

Mondzaken is te beluisteren via 
onder meer Spotify, Apple Podcasts 
en Google Podcasts.  

mailto:astridmkuiper%40hotmail.com?subject=
https://open.spotify.com/show/2fR4qQ2e76gb9tXF0zKeKQ?si=ArMK_sWET02LFdV4y9h-9A&nd=1
https://podcasts.apple.com/nl/podcast/mondzaken/id1540565889
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkLnBvZGJlYW4uY29tL21vbmR6YWtlbi9mZWVkLnhtbA
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Met infectiepreventie voorkom je dat patiënten én mede werkers 
van een mondzorgpraktijk infecties oplopen. Het kan altijd ge-
beuren dat een patiënt (onbewust) een ziekteverwekker bij zich 
draagt. Aan de hand van richtlijnen en protocollen doe je er  
alles aan om te voorkomen dat deze ziekteverwekker bij een 
andere patiënt of medewerker terechtkomt.
Sinds het coronavirus over de wereld raast, is infectiepreventie 
actueler dan ooit. “Ineens is iedereen zich ervan bewust dat er 
van alles onzichtbaar in de lucht zweeft of op oppervlakten zit. 
Mensen letten veel nu veel meer op hygiëne. Maar binnen ons 
vakgebied is dat niets nieuws,” vertelt Alexa Laheij. “Voor ons, 
als mondzorgmedewerkers, is het heel normaal om hygiënisch 
te werken. Ook voor corona deden wij al bij iedere patiënt een 
nieuw mondkapje op en schone handschoenen aan. En ook het 
idee dat je er altijd van uit moet gaan dat iemand besmettelijk 
is, ook al zie of je merk je daar niets van, is voor ons heel gewoon. 
Wij zijn ons ervan bewust dat er kwetsbare mensen in de  
praktijk komen die vatbaar zijn voor infecties. Hen moeten we 
beschermen. Wat er nu in het heel groot in de wereld speelt,  
was er in de mondzorgpraktijk eigenlijk altijd al in het klein.” 

Een onzichtbare wereld 
Alexa Laheij, Hans de Soet en Catherine Volgenant zijn alle drie 
gefascineerd door microbiologie. “Er is een hele wereld die wij 
niet zien, maar die wel een enorme invloed op ons heeft,” legt 
Volgenant uit. “Overal in de natuur zijn er micro-organismen, 
zoals bacteriën, virussen, algen en schimmels. Ze zitten op en in 
de aardbodem, in het water en in de lucht, maar ook op en in 
de mens, dieren en planten. De meeste micro-organismen zijn 
nuttig of zelfs noodzakelijk, maar sommige soorten zijn wel  
schadelijk. Dat zijn ziekteverwekkers.” 
De drie wetenschappers vinden het fantastisch om in deze 
wereld te duiken. Maar de echte uitdaging is om de kennis die  
ze hebben over micro-organismen te vertalen naar de praktijk. 
“Binnen de infectiepreventie stellen wij onszelf de vraag hoe  
we in de praktijk veilig kunnen werken op een manier die goed  
te doen is. Natuurlijk ben je supergoed beschermd als je een 
maanpak draagt, maar dat is niet echt prettig werken. En 
daar bij: voor ons als mondzorgwerkers is dat ook niet nodig. Wij 
houden ons bezig met hoe je goede zorg kunt bieden die veilig  
is, maar ook beheersbaar en betaalbaar,” aldus Alexa Laheij. 

Heet wassen
De tandarts is eindverantwoordelijk voor de infectiepreventie, 
maar de assistenten doen bijna al het werk op het gebied van 
reiniging, sterilisatie en desinfectie. “Het is een heel groot én 
heel belangrijk onderdeel van je werk als assistent. Maar omdat 
de wereld van micro-organismen onzichtbaar is, kan infectie-
preventie best ingewikkeld zijn,” vindt Volgenant. “Er zijn zo veel 
regels, het kost tijd en moeite, en je kunt het niet een keertje 
overslaan. En dat alles voor iets wat je niet kunt zien!” 
Ook zijn besmettingen die onverhoopt toch plaatsvinden, vaak 
niet terug te leiden naar de tandartspraktijk. “Stel dat een patiënt 
met een verminderde weerstand besmet raakt met legionella. 
Tegen de tijd dat hij ziek wordt, is het tien dagen later. Dan wordt 
de link met de mondzorgpraktijk vaak niet meer gelegd en weet 
jij dus niet dat het misgegaan is,” verduidelijkt Hans de Soet.  
“Met infectiepreventie doe je dus ontzettend belangrijk werk, 
maar kun je weleens vergeten waarvoor je het ook alweer doet.” 
Het nascholingsprogramma van AccreDidact Preventieassis-
tent (zie ook pagina 4-5) is dan ook veel meer dan een op-
friscursus van alles wat er tijdens de opleiding tot (preventie)

“Infectiepreventie is een  
groot én belangrijk onderdeel 
van je werk als assistent”
Veertig jaar geleden droeg de tandarts nog geen handschoenen, mond-neusmasker en beschermbril. De autoclaaf stond 
in de ruimte waar hij tussen de middag zijn broodje kaas at en de hoekstukken werden na iedere patiënt even snel met 
een doekje afgenomen. En werkkleding die elke dag gewassen wordt? Daar had hij nog nooit van gehoord. De tijden zijn 
veranderd. Inmiddels zijn er strenge hygiëne-eisen en is infectiepreventie een belangrijk onderwerp in mondzorgpraktijken. 
Wetenschappers Alexa Laheij, Hans de Soet en Catherine Volgenant, alle drie verbonden aan ACTA, hebben van 
infectiepreventie (deels) hun werk gemaakt. Samen ontwikkelden zij het AccreDidact-nascholingsprogramma over 
infectiepreventie, speciaal voor assistenten. 

Interview met Alexa Laheij, Hans de Soet en Catherine Volgenant 

assistent voorbijkomt. De Soet: “Het is niet een saaie herhaling 
van de regels en protocollen. Je krijgt achtergrondinformatie 
en theorie, zodat je begrijpt waarom de regels zijn zoals ze zijn. 
Je weet waarschijnlijk best dat je je handen moeten wassen en 
desinfecteren. Wij willen dat je ook weet hoe je dat moet doen. 
En vooral: dat je begrijpt waarom je het zo moet doen. Wist je 
bijvoorbeeld dat je geen desinfectiemiddel moet gebruiken 
als je handen zichtbaar vies zijn? Desinfectiemiddelen lijken 
misschien wel schoon te maken, maar het vuil beschermt de 
micro-organismen waardoor deze middelen niet meer goed 
desinfecteren. Je handen zijn dus niet afdoende gedesinfec-
teerd en daarmee een bron voor overdracht van micro-orga-
nismen.”

Laheij, naast haar werk op ACTA ook tandarts-praktijkhouder, 
maakte zelf mee dat gebrek aan kennis kan leiden tot fouten. 
“Wij hebben een wasmachine voor praktijkkleding, die elke  
dag draait. De kleren moeten op zestig graden gewassen  
worden. Dat is een lang programma. De assistenten vonden  
dat zonde voor het milieu en kozen daarom voor een kort  
programma, dat alleen op veertig graden kon. De intentie was 
dus hartstikke goed, maar het is wel fout. De kleren worden 
namelijk wel schoon op veertig graden, maar het is niet heet 
genoeg om bacteriën te doden. Als je dat weet, maak je zo’n 
fout nooit meer.” 

Veel afval
Het voorbeeld van het wasprogramma laat zien dat veilige zorg 
en duurzaamheid niet altijd verenigbaar zijn. “Eerlijk is eerlijk: 
in de mondzorg produceren we veel afval,” zegt Volgenant. 
“Zeker als je de voorraad van alle materialen bijhoudt en nieuwe 
materialen bestelt, zie je hoeveel mondkapjes, handschoenen, 
tissues en andere artikelen voor eenmalig gebruik erdoorheen 
gaan. Dat zouden wij graag anders willen zien, maar dat is heel 
ingewikkeld. Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar hoe we 
verspilling in de mondzorg tegen kunnen gaan. Er is wel steeds 
meer aandacht voor, dus ik hoop dat het in de toekomst veran-
dert. Maar voor nu geldt toch dat veilige zorg voorop staat.” 
“Want dat is uiteindelijk waar we infectiepreventie voor doen”, 
voegt Laheij toe. “Je wilt de beste zorg voor je patiënten. Dat 
betekent gezond in de stoel en gezond weer uit de stoel. Infec-
tiepreventie is daar een heel belangrijk onderdeel van.” Volgens 
Laheij gaat het over het algemeen goed met de infectiepreven-
tie. “Toch zijn er wel wat dingen die soms niet helemaal goed 
gaan. Zo veeg je bijvoorbeeld even snel een plukje haar uit je 
gezicht of vergeet je een keer je handen te wassen.  

Dat betekent niet het einde van de wereld, het is heus niet zo 
dat de hele praktijk dan meteen besmet is met een vervelend 
virus. Maar het kán wel misgaan. En het is belangrijk dat je je 
dat realiseert.” 

Duidelijke looproutes
In de ene praktijk is het gemakkelijker om aan de richtlijnen  
voor infectiepreventie te voldoen dan in de andere praktijk.  
“De tandarts moet er aandacht voor hebben en je voldoen-
de tijd en ruimte geven,” zegt Volgenant. “Uiteraard moet de 
praktijk zelf ook goed in elkaar zitten: je hebt bijvoorbeeld een 
aparte ruimte nodig om de instrumenten schoon te maken  
en te desinfecteren. Je wil natuurlijk niet dat patiënten in  
aanraking komen met vies instrumentarium, dus er zijn ook  
duidelijke looproutes nodig. Vaak is het voor (grotere) groeps-
praktijken net iets gemakkelijker. Daar is er iemand die de 
protocollen en de procedures als aandachtsgebied heeft,  
en is het niet iets wat erbij gedaan moet worden.”

Naast tijd, ruimte, een goede opzet van de praktijk en protocol-
len heb je bovenal je collega’s nodig. “Infectiepreventie kun je 
niet alleen,” licht Laheij toe. “Jij kunt nog zo je best doen, als je 
collega’s dat niet doen, is al je moeite verloren. Maak er samen 
afspraken over en blijf er met elkaar over praten. Snap je iets 
niet? Vraag het dan. Daar hoef je je echt niet voor te schamen. 
En zie je bij collega’s dat de aandacht voor infectiepreventie 
wat verslapt? Dan hoop ik dat je dat aan durft te geven. Door er 
écht samen met het hele team voor te gaan, versterk je elkaar. 
En dan wordt het zelfs leuk!”  

“Er is een hele wereld 
die wij niet zien, maar 
die wel een enorme 
invloed op ons heeft” 

door Annemiek During

“Natuurlijk ben je 
goed beschermd met 
een maanpak, maar 
dat werkt niet prettig”

Catherine Volgenant, Hans de Soet en Alexa Laheij  
(Deze foto is voor coronatijd genomen.) - Foto: DIQUE Fotografie

Ben je benieuwd naar het  
AccreDidact-nascholingsprogramma?  
Kijk dan op www.accredidact.nl. 
Op pagina 4-5 vind je een fragment uit het 
naslagwerk dat hoort bij de e-learning. 

http://www.accredidact.nl
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Handhygiëne
De basis van maatregelen op het 
gebied van de infectiepreventie is 
het toepassen van een goede hand-
hygiëne. Met de handen worden 
immers alle (be)handelingen in de 
mondzorgpraktijk uitgevoerd. Omdat 
de handschoenen in de mond van 
de patiënt komen, raken ze besmet 
met grote aantallen micro-orga-
nismen. Uit onderzoek blijkt dat veel 
zorggerelateerde infecties en de 
verspreiding van micro-organismen 
kunnen worden voorkomen door 
het toepassen van handhygiëne. 
Ondanks al deze kennis wordt hand-
hygiëne in de gezondheidszorg nog 
vaak onvoldoende toegepast (zowel 
in kwaliteit als in kwantiteit). Handhy-
giëne is het algemene begrip waar-
onder zowel het handen wassen met 
water en zeep als het desinfecteren 
van de handen valt.

Residente en transiënte flora
De handen zijn gekoloniseerd met 
micro-organismen die op de handen 
thuishoren (residente flora), maar 
ook met micro-organismen die 
zich tijdelijk op de handen bevinden 
(transiënte flora).
De residente flora bevindt zich op 
de bovenste maar ook in de diepere 
huidlagen (afbeelding 2), is meestal 
stabiel per individu en bevat vrijwel 

Infectiepreventie voor
de preventieassistent

TABEL 1 Indicaties handreiniging (handen wassen) en handdesinfectie (gebruik handalcohol).

MOMENT TOELICHTING

VOOR handcontact met de patiënt dit handhygiënemoment is niet nodig wanneer handhygiëne is toegepast 
na beëindiging van handcontact met de vorige patiënt en er geen contact 
is geweest met een besmette omgeving

VOOR schone en aseptische 
handelingen, ook als daarbij geen 
handschoenen worden gedragen

• het voorafgaand aan de behandeling ophalen en klaarleggen van schoon 
instrumentarium en materialen

• het opruimen van instrumentarium uit de apparatuur voor reiniging, 
desinfectie en sterilisatie

• vóór het aantrekken van steriele handschoenen voor chirurgische 
ingrepen

NA mogelijk handcontact 
met lichaamsvloeistoffen of 
oppervlakken/materialen die met 
lichaamsvloeistoffen in aanraking 
zijn geweest

• het zonder handschoenen aanraken van een niet-gedesinfecteerde 
patiëntomgeving of materialen

• het zonder handschoenen aanraken van mondneusmasker, de bril of de 
kleding die tijdens de behandeling is gedragen

• na het uittrekken van de handschoenen; tijdens het uittrekken van de 
handschoenen worden de handen besmet en tijdens het dragen van 
handschoenen kunnen gaatjes ontstaan

NA handcontact met de patiënt na handcontact (zonder handschoenen) met een patiënt

NA handcontact met de directe 
omgeving van de patiënt

• na ieder handcontact (zonder handschoenen) met de directe omgeving 
van de patiënt

• op het moment dat men de behandelruimte/werkruimte verlaat

neusmasker en een spatbril, moeten 
voorkomen dat de leden van het 
behandelteam in contact komen 
met speeksel, bloed, de aerosolen uit 
roterende instrumenten en de meer-
functiespuit of vuile instrumenten. 
Omdat deze beschermingsmiddelen 
besmet raken, kunnen ze, indien ze 
niet tijdig worden verwisseld, zelf als 
besmettingsbron gaan fungeren. 
Daarom geldt de algemene regel 
dat persoonlijke beschermingsmid-
delen direct worden afgedaan als de 
handeling waarvoor ze zijn aange-
trokken achter de rug is. Ze moe-
ten dus na iedere patiënt worden 
vernieuwd.

Volgorde gebruik persoonlijke  
beschermingsmiddelen
Afbeeldingen 8a-c en 9a-c laten 
zien in welke volgorde de bescher-
mende middelen moeten worden 
aangetrokken of opgezet en in 
welke volgorde men zich ervan 

moet ontdoen. Bij het uittrekken en 
afzetten van persoonlijke bescher-
mingsmiddelen kunnen de handen 
besmet raken. Daarom moeten ze 
na het uittrekken of afzetten van 
persoonlijke beschermende mid-
delen gedesinfecteerd worden. Dit 
versnelt tevens het droogproces van 
de vaak zweterige handen, waardoor 
de handschoenen bij de volgende 
patiënt gemakkelijk kunnen worden 
aangetrokken.

Oogbescherming
Draag een speciale beschermbril die 
de ogen aan alle kanten beschermt, 
zodat er geen opspattend bloed 
of andere lichaamsvloeistoffen of 
stukjes vulmateriaal in de ogen 
kunnen komen. Bij een gewone bril 
is aanvullend een gelaatsscherm of 
een mondneusmasker met spat-
scherm nodig (afbeelding 11a-b). 
Oogbescherming die kan worden 
hergebruikt, moet na iedere patiënt 
gereinigd en gedesinfecteerd wor-
den volgens de voorschriften van de 
fabrikant.

Mondneusmasker
Ademhalingsbescherming dient 
ter voorkoming van spatten op de 
slijmvliezen van neus en mond en 
van inhalatie van druppels en drup-
pelkernen. Aerosolen kunnen worden 
geïnhaleerd tot diep in de longen. 
Een mondneusmasker valt onder het 
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Afbeelding 1.  
Het sterftecijfer van 
kraamvrouwen in de 
Eerste en Tweede  
Verloskundekliniek van 
het Allgemeines  
Krankenhaus in Wenen 
in de jaren 1841-1850.

Afbeelding 2.  
De residente flora 
bevindt zich op en in 
de hoornlaag van de 
opperhuid, maar ook  
in de dieper gelegen  
haarzakjes en in de 
talg- en zweetkliertjes 
(vrij naar: Kong HH,  
Segre JA, 2012).

door dr. Alexa Laheij, dr. Hans de Soet en dr. Catherine Volgenant

Dit is een fragment uit het nascholingsprogramma Infectie preventie voor de preventieassistent 
(AccreDidact Preventie assistent, april 2021). 

geen ziekmakende micro-organis-
men. De transiënte flora daarente-
gen bevat vaak wel ziekmakende 
micro-organismen, bijvoorbeeld een 
norovirus dat via de handen wordt 
overgedragen.
Door te wassen met water en zeep 
worden het vuil en de transiënte flora 
van de bovenste huidlaag verwijderd 
(afbeelding 3). Door de handen in 
te wrijven met een alcoholprepa-
raat (handalcohol), wordt zowel de 
transiënte als de residente huidflora 
gereduceerd. Er kan ook voor een 
ander product dan handalcohol 
worden gekozen. Belangrijk is dat het 
voldoet aan de norm NE-NEN 1500 
en is toegestaan in het kader van de 
Arbowet. Zichtbaar verontreinigde 
handen moeten worden gereinigd 
met water en zeep, en niet met hand-
alcohol, omdat het vuil de desinfec-
tiemiddelen onwerkbaar kan maken. 
Handalcohol is een veilig, snelwer-
kend desinfectiemiddel. Doordat het 
een vochtinbrengende en huidver-
zorgende werking heeft, is de irritatie 
minder groot dan bij (desinfecteren-
de) zepen.

Voorwaarden voor handhygiëne
• Nagels moeten kort geknipt zijn en 

nagellak, kunstnagels en gel nagels 
zijn niet toegestaan. Onder de 
randjes van de nagels, de nagellak, 

kunstnagels en nagelgel kunnen 
ongemerkt gemakkelijk micro-or-
ganismen blijven zitten en zich 
vermeerderen (afbeelding 4).

• Het dragen van hand- en polssie-
raden is niet toegestaan, omdat 
de huid daaronder niet goed kan 
worden gereinigd en gedroogd. Dit 
leidt tot forse bacteriegroei onder 
de sieraden.

In de richtlijn Handhygiëne mede-
werkers wordt de volgende proce-
dure aanbevolen om de handen te 
reinigen (afbeelding 5):
• Maak de handen nat met water uit 

een flink stromende kraan. Voorzie 
ze van een laagje vloeibare zeep uit 
een dispenser. Raak de mond van 
de kraan of de zeepdispenser niet 
aan. Wrijf de handen gedurende 
tien seconden goed over elkaar.

• Spoel de handen, polsen en onder-
armen goed af en droog ze met een 
wegwerphanddoek.

• Neem om de handen te desinfec-
teren handdesinfectiemiddel in de 
palm van één hand (afbeelding 6 
en 7). De juiste hoeveelheid desin-
fectiemiddel wordt gebruikt als de 
kuil van één hand goed gevuld is. 
Wrijf de handen goed over elkaar, 
totdat ze droog zijn.

• Gebruik een handcrème om de 
handen te verzorgen. Doe dit 
wanneer de wasfrequentie laag is, 
bijvoorbeeld net voor de pauze en 
na beëindiging van de werkzaam-
heden. Neem een kleine tube voor 
eigen gebruik of een wanddispen-
ser. Let op dat de mond van de tube 
of de dispenser niet wordt aange-
raakt.

Persoonlijke beschermings-
middelen
Persoonlijke beschermingsmiddelen, 
zoals handschoenen, een mond-

Terug in de geschiedenis
Dat besmette handen van zorgverleners een rol spelen bij het overdragen 
van ziekten, werd al ruim anderhalve eeuw geleden door de Hongaarse 
arts Ignaz Semmelweis onderkend. Hij werkte in Wenen in de kliniek voor 
verloskunde en ontdekte dat ziekte en sterfte onder zijn patiënten waren 
terug te dringen als de dokters en het verplegend personeel hun handen 
met chloor desinfecteerden. Het viel hem op dat veel vrouwen stierven 
door kraamvrouwenkoorts, een aandoening die in die tijd frequent 
voorkwam. Dat aantal was veel hoger dan in de niet door artsen maar 
door vroedvrouwen geleide kraamkliniek van dezelfde universiteit, de 
zogenoemde Tweede Verloskundekliniek (afbeelding 1). 
 
Na onderzoek kwam hij op de gedachte dat de oorzaak van het verschil 
in sterftecijfers gezocht moest worden in de handen van de artsen die 
na een lijkschouwing met, zoals hij verwoordde, ‘smetstof’ of ‘kwalijke 
geur’ nog aan de handen, doorliepen naar de verloskamers om daar de 
barende vrouwen bij te staan. Zijn hygiënemaatregel stuitte aanvankelijk 
op veel kritiek van collega’s, maar resulteerde in korte tijd in een 
aanzienlijke reductie van het sterftecijfer in de faculteitskliniek, zoals in 
afbeelding 1 te zien is.

Besluit medische hulpmiddelen, naar 
de Europese richtlijn 93/42/EEG, en 
moet daarom zijn voorzien van een 
CE-markering. Dit geeft aan dat het 
mondneusmasker minimaal voldoet 
aan de in de richtlijn gestelde eisen.
De Europese norm voor chirurgi-
sche mond-neusmaskers is NEN-EN 
14683. Mondneusmasker type IIR is 
niet-vochtdoorlatend en is bestand 
tegen spatten. Dit chirurgische mond-
neusmasker beschermt voornamelijk 
de patiënt tegen micro-organismen 
die uitgeademd worden door de 
mondzorgverlener. De mondzorgver-
lener wordt bovendien beschermd 
tegen spatten van de patiënt.
In specifieke situaties is een chirur-
gisch mondneusmasker onvoldoen-
de, omdat een bepaalde patiënt juist 
ziekmakende micro-organismen 

CASUS  
Vincent en Bouchra
 
Vincent werkt als assistent 
van tandarts Bouchra in 
haar solopraktijk. In de pauze 
checkt Bouchra meestal de 
nieuwsapps op haar telefoon, 
maar gisteren pakte zij er een 
vaktijdschrift bij. Daarin stonden 
verschillende advertenties voor 
dispensers voor handalcohol en 
handzeep en zij raakte hierover 
met Vincent aan de praat. In 
de behandelkamer staat op de 
wastafel een los zeeppompje 
en er hangt een dispenser met 
handalcohol aan de muur. 
Vincent en Bouchra vragen zich 
af of de eisen ten aanzien van 
handhygiëne niet een beetje 
overdreven zijn.

Overdracht van micro-
organismen vindt in de meeste 
gevallen plaats via direct 
contact, en overdracht meestal 
via de handen. We raken veel 
voorwerpen en oppervlakken 
aan gedurende de werkdag. 
Hierdoor kan gemakkelijk 
kruisbesmetting plaatsvinden. 
Een eenvoudige toepassing van 
effectieve handhygiëne in de 
mondzorgpraktijk is daarom 
belangrijk. De aanwezigheid 
van voldoende en gemakkelijk 
te bereiken middelen hiervoor 
(water, zeep en disposable 
handdoekjes/tissues voor het 
toepassen van handreiniging; 
handdesinfectans voor 
het toepassen van 
handdesinfectie) is essentieel 
om niet onnodig voorwerpen 
en/of oppervlakken te 
besmetten. Goede toepassing 
van handhygiëne is dus niet 
snel overdreven.

“Doe persoonlijke beschermings
middelen direct af als de 
handeling achter de rug is”
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verspreidt. Denk hierbij aan een pa-
tiënt met tuberculose of COVID-19. 
In deze gevallen is het raadzaam 
een ademhalingsbeschermings-
masker te gebruiken. De mate van 
filtratie van dit type mondneus-
masker wordt uitgedrukt in FFP, 
wat staat voor Filtering Facepiece 
Particle. De mate van filtratie is 
afhankelijk van de lekkage langs de 
rand en door het filtermedium. Een 
ademhalingsbeschermingsmasker 
van type FFP2 (afbeelding 12) is in 
de mondzorgpraktijk geïndiceerd 
bij een behandeling met een grote 
kans op overdracht van besmette-
lijke, ziekmakende micro-organis-
men, die overgedragen worden via 
kleine druppeltjes in de lucht. Wan-
neer zo’n masker wordt gebruikt, 
is het essentieel om te controleren 
of het goed aansluit op het gezicht 
en bestand is tegen spatten. In 
deze gevallen gaat de voorkeur uit 
naar, indien mogelijk, uitstel van de 
behandeling.

Handschoenen
Handschoenen verhinderen dat 
onze handen in contact komen met 

TABEL 2 Handreiniging (handen wassen) versus handdesinfectie  
(gebruik van handalcohol).

HANDREINIGING HANDDESINFECTIE

zichtbaar vuile handen wel niet

niet-zichtbaar vuile handen wel wel

kans op huidproblemen meer minder

speeksel en bloed en ze voorkomen 
dat eventuele huidwondjes de porte 
d’entrée (ingang) voor micro- 
organismen worden. Het dragen  
van handschoenen is dus een zeer 
belangrijke preventieve maatregel.
Vanwege het risico op allergieën ad-
viseert de arbodienst geen rubber- 
of latexhandschoenen te dragen. In 
de mondzorgpraktijk wordt voorna-
melijk gebruikgemaakt van niet-ste-
riele handschoenen voor eenmalig 
gebruik. 
Desinfectantia, oliën, bondings en 
composieten kunnen de integriteit 
van de handschoenen aantasten. 
Afhankelijk van de omstandigheden 
en de duur van de handeling komen 
er kleine gaatjes in handschoenen, 
waardoor deze hun beschermen-
de functie verliezen. Via deze kleine 
gaatjes kunnen micro-organismen 
en vocht van onder de handschoen 
ontsnappen of juist binnendringen in 
de handschoen. Voor de algemene 
praktijk zijn niet-steriele onderzoek-
shandschoenen aangewezen. Ze 
worden patiëntgebonden gebruikt 
en direct na gebruik bij het afval 
gedeponeerd.  

Afbeelding 3.  
Bij het wassen van de handen met water en zeep verwijder je het vuil 
en de tijdelijke flora op de bovenste huidlaag.
Afbeelding 4.  
Keurig verzorgde nagels, maar helaas een bron van onnodig vuil en 
micro-organismen door de lengte van de nagels en de aangebrach-
te nagellak.
Afbeelding 5.  
Een kraan met elleboogbediening of een sensor kan worden gesloten 
zonder de gewassen handen te contamineren.
Afbeelding 6a-h.  
De verschillende stappen van handdesinfectie in beeld: a) Vul de 
palm van één hand met een handdesinfectans. b) Wrijf palm tegen 
palm. c) Maak cirkels met de vingertoppen van de linker hand in de 
rechter handpalm en omgekeerd. d) Wrijf palm tegen palm met  
in elkaar gehaakte vingers. e) Wrijf met gekruiste vingers de  
rechter palm over de linker handrug en omgekeerd. f) Wrijf met de 
achterkant van de vingers tegen de andere palm (beide handen).  
g) Wrijf al draaiende de rechter hand om de linker duim en omge-
keerd. h) Wrijf beide polsen.
Afbeelding 7.  
De delen van de handen die het meest frequent worden vergeten bij 
het toepassen van handdesinfectie.

Afbeelding 8.  
De volgorde waarin de persoonlijke beschermings-
middelen worden opgezet en aangetrokken. Wrijf 
voordat je de handschoenen aantrekt, de handen 
grondig over elkaar met handalcohol, totdat ze 
droog zijn.
Afbeelding 9.  
Bij het uittrekken van de persoonlijke beschermings-
middelen worden eerst de handschoenen uitge-
daan. Probeer daarbij besmetting van de handen te 
voorkomen. Met de duim en wijsvinger van de ene 
hand pak je de buitenzijde van de handschoen-
manchet van de andere hand vast. Door zachtjes 
trekkend in de richting van de vingers te bewegen, 
keer je de handschoen binnenstebuiten. Om de 
andere handschoen uit te trekken, ga je met twee 
blote vingers naar de binnenzijde van de manchet 
en keer je vervolgens de handschoen binnenste-
buiten door zachtjes in de richting van de vingers 
te bewegen. Daarna zet je de beschermbril af door 
deze aan de veren vast te pakken. Vervolgens zet 
je het mondneusmasker af door de bandjes aan 
de achterkant los te maken of de elastiekjes achter 
de oren vandaan te halen. Raak de voorkant van 
het mondneusmasker niet aan. Verfrommel het 
masker niet als je het weggooit. Desinfecteer tot slot 
je handen.
Afbeelding 10.  
Om te voorkomen dat de behandelaar zichzelf 
besmet, mag een mondneusmasker nooit onder de 
kin worden ‘geparkeerd’. Zelfs niet om even met de 
patiënt te communiceren.
Afbeelding 11a-b.  
a) Beschermende bril, deze wordt gedragen in 
combinatie met een mondneusmasker. b) Gelaats-
scherm, dit wordt gedragen in combinatie met een 
mondneusmasker.
Afbeelding 12.  
FFP2-mondneusmaker met ademhalingsventiel. Het 
mondneusmasker sluit goed aan op het gezicht.
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Hoe ben je in dit vak gerold?
Ik heb de Toneelacademie gedaan. Daarna gaf ik presentatie-
trainingen voor accountants en werd ik gevraagd als trainings-
acteur in communicatietrainingen. Daar startte mijn fascinatie 
voor communicatieprocessen. Ik zag hoe mensen gecoacht 
werden op gedrag in specifieke situaties en wilde daar veel 
meer van weten. Via opleidingen en trainingen ben ik me gaan 
specialiseren in communicatie en samenwerking binnen teams.

Samenwerken binnen tandheelkundeteams is nu een hot 
item, omdat de wetgeving en teamrollen veranderen. 
Speelt dat sterk in jouw trainingen?
Eerlijk gezegd houd ik me daar niet erg mee bezig. Natuurlijk 
kunnen er factoren zijn die jouw plek in het team beïnvloeden 
en die mogelijk de inhoud van je communicatie sterk bepalen. 
Maar wat al honderd jaar niet verandert, is dat je daar met 
elkaar over moet communiceren, inclusief de belangrijke vraag 
hóé je dat doet. Dan kan het gaan om de verdeling van taken, 
maar net zo goed om het inrichten van de vaatwasser. De een 
houdt van een vaste inrichting, de ander gooit alles erin en 
klaar. Heb je het daarover, en hoe dan?

Waar staat dat voor, dit vaatwasservoorbeeld?   
Binnen teams zul je, op allerlei niveaus en vlakken, altijd ver-
schillen tegenkomen die vaak als moeilijk worden ervaren. En 
moeilijkheden gaan we bij voorkeur uit de weg. Maar of je nu 
praktijkhouder bent, praktijkmanager of assistent: of je bereid 
bent om met zaken om te gaan die lastig en span nend zijn, 
geeft in het algemeen goed aan hoe het met de teameffecti-
viteit is. Waarbij direct duidelijk is dat je als assistent natuurlijk 
moeilijk in je eentje de rol op je kunt nemen om de cultuur in je 
praktijk een draai te geven. Dat ligt logischerwijs eerder op het 
bordje van de praktijkhouder of - manager. En die hebben daar 
signalen uit het team echt voor nodig.

Hoe kun je effectief met collega’s binnen je mondzorgteam communiceren? En welke invloed heeft dat op de samenwerking 
met elkaar? Erik Dekker weet er alles van. Regelmatig geeft hij onderwijs aan praktijkmanagers en assistenten. Ook verzorgt hij 
maatwerktrajecten bij praktijken. Een pleidooi voor het verdragen en waarderen van verschillen – en voor nieuwsgierigheid.

Komen de praktijkmanagers die je lesgeeft met dit  
soort zaken naar voren?
Zeker. Ze delen in de opleiding veel met elkaar hoe lastig lei-
dinggeven kan zijn en hoe spannend het is om met teamleden 
te bespreken waar je tegenaan loopt. Niet voor niets is de meest 
gevraagde training de feedbacktraining. Terwijl dat negen van 
de tien keer volgens mij niet is wat er nodig is. Het gaat niet  
om het leren van modelletjes of protocollen. Het gaat erom te 
ontdekken wat je nodig hebt om je veilig te voelen. Voor mij is 
de sleutel tot samenwerken: het kunnen verdragen dat er  
verschillen zijn en een manier vinden om daarmee om te gaan. 
Is die bereidheid er niet - en daarbij de váárdigheid, want we 
zijn hier over het algemeen nauwelijks in geoefend - dan kost 
dat ruimte in ieders functioneren. Op de langere termijn dalen 
bij teamleden het werkplezier en het nemen van verantwoorde-
lijkheid, en daarmee de effectiviteit van je team.

Zie je de tandheelkunde als een branche waar het  
relatief snel mis kan gaan binnen teams?
Laat ik vooropstellen: in elke branche denken ze dat het bij hen 
heel anders gaat dan bij anderen. Ik zie veel meer de overeen-
komsten: processen tussen mensen zijn vrij universeel. Wel is de 
tandheelkunde qua agendadruk natuurlijk super veeleisend.  
Het tempo ligt gigantisch hoog, de hele dag vliegen mensen 
in en uit. Het kan belangrijk zijn om dan ruimte voor vertraging 
te maken: de menselijke batterij vraagt soms om een ander 
systeem dan dat van de agenda.

Ik ken een praktijk waar twee keer per dag een half uur 
theepauze met het hele team heilig is. De praktijkeigenaar 
is er dankbaar voor hoe lang hij al met hetzelfde team 
werkt. 
Prachtig hoe hier wat voelt als overvloed wordt gesteld als 
randvoorwaarde. Heel sterk om dit als praktijkeigenaar neer te 

leggen als iets waaraan je niet mag tornen. Volgens de uren-
calculator kom je met die twee keer een half uur misschien niet 
lekker uit. En het gaat in die pauzes waarschijnlijk vooral over 
kids, je puppy, je nieuwe fiets. Dat lijkt weinig productief. Maar 
wat goed is voor mensen, betaalt zich op de lange termijn uit 
voor de praktijk. Waar je je waardevol voelt, daar wil je lang  
blijven. Dat is enorm belangrijk: dat iedereen zich op zijn plek in 
de organisatie gekend en gehoord voelt.
 
Speelt de hiërarchie in de tandartspraktijk daar ook  
een rol in?
Dat hoeft niet. Als iedereen tevreden is met zijn taken, ook al zijn 
die door anderen bepaald, kan dat goed werken. Lastiger wordt 
het als je als assistente dingen ziet, maar denkt dat het niet 
aan jou is om daar iets van te zeggen. Die neem je aan het eind 
van de dag mee naar huis en zie je waarschijnlijk de volgende 
dag opnieuw. Met op termijn de kans op een stevig energielek. 
Andersom heeft een praktijkeigenaar soms de neiging ver voor 
de troepen uit te lopen. Hij - of zij - is bijvoorbeeld helemaal 
enthousiast over een nieuwe manier van werken. Onbedoeld 
ontstaat er dan vaak een tunnelvisie: zó moet het, en zo doen we 
het. Voor bezwaren of gewoon een kritische vraag is dan soms 
geen ruimte meer: daar komt dan het oordeel overheen dat je 
blijft hangen, niet mee wilt.

Er kunnen dus redenen en aanleidingen zijn dat je binnen 
een organisatie aan jezelf voorbijgaat?
‘Dat klopt. Onder het gesprek dat ik met jou heb, ligt altijd nog 
een gesprek, namelijk tussen ik en ik. Je bent altijd met jezelf in 
gesprek. Dat gesprek voer je, onbewust, de hele dag door. Je 
bent bijvoorbeeld al laat en je kunt je autosleutels niet vinden. 
Dat kan weleens leiden tot een heel onaardig gesprek met 
jezelf. Andersom kun je in je eentje ook heerlijk dagdromen. Dat 
gesprek met jezelf neem je hoe dan ook altijd mee in je omgang 
met anderen, en daar zitten allerlei dynamieken in: ‘als ik dit zeg, 
voelt zij zich misschien enorm gekwetst’, ‘wat heb ik hier eigenlijk 
aan toe te voegen’, ‘ze vinden me soms een bitch, dus laat ik  
dit maar voor me houden’, ‘ben ik wel in de positie dit naar  
voren te brengen’… Als je het dus hebt over communicatie met 
anderen, kom je ook altijd langs commu nicatie met jezelf. Je zit 
vol met aannames en overtuigingen. 

Wat betekent dit in de praktijk?
Wanneer je je daar bewust van wordt, wordt het gesprek met 
een ander snel een stuk opener en kun je lastige onderwerpen 
met elkaar verkennen. Hé, wat zien we hier, en kwamen we dat 
vorig jaar niet ook al tegen? Dat zijn spannende vragen, die je 
het best met een gezonde nieuwsgierigheid kunt aanpakken. 
Maar dat is niet alleen maar joy and happiness, het vraagt erom 
open op tafel te leggen wat er lastig is of niet goed gaat. Sterker, 
je moet bereid zijn om eerst de confrontatie even aan te gaan 
vóór alles weer oké voelt. Als je als praktijkmanagement wel een 
teamsessie wilt, maar op voorwaarde dat het gezellig blijft, kun  
je samen beter een workshop bonbons maken gaan doen.’

Je noemt nieuwsgierigheid belangrijk. Maar zit veel van  
de nieuwsgierigheid van de praktijkhouder niet in de omzet 
van het komend jaar en de groei van het aantal patiënten? 
‘Dat geloof ik niet. Veel praktijkhouders voelen zich vooral  
behandelaar en krijgen de praktijk er als het ware bij. Dus ben je 
ook ondernemer, HR-manager etc. En zeker op dat persoonlijke 
vlak zie ik dan soms een zekere handelingsverlegenheid: hoe 
ga ik me op dit front begeven en bewegen? Hoe ga ik met mijn 
assistenten om? Dan zijn omzet en agendaplanning inderdaad 
zaken waarop je soms meer grip hebt. Ook voor de praktijk-
houder is het gesprek met zichzelf heel relevant: waar word ik 
echt blij van? Dan kan het aanstellen van een praktijkmanager 
een enorme uitkomst zijn.’ 

Dus als iedereen helemaal kan doen wat ‘ie het allerliefst 
doet, krijg je een continue flow in je team?
‘Nee, de plaatjes worden soms te mooi gemaakt. Het gaat erom 
dat elk teamlid een eigen plek heeft, en tevreden kan zijn met  
de verantwoordelijkheden en beperkingen van zijn of haar  
plek. Perfect samenwerkende teams bestaan helemaal niet.  
En waar geen ruimte is voor verschillen, zullen die verschillen 
onder de radar alleen maar toenemen. Daar hoor je mensen 
A zeggen in de teamvergadering, maar B bij de koffieauto-
maat. En accepteer ook dat je niet kunt eisen dat iedereen in 
de praktijk hetzelfde denkt, laat staan dat je alles in protocollen 
en afspraken kunt vastleggen. Je kunt dat in praktijken zo mooi 
zien aan briefjes in de keuken, het toilet en zo. Als overal briefjes 
met geboden en verboden hangen, is het gesprek in het team 
verplaatst naar een andere plaats en vorm dan waar het echt 
betekenis heeft. En dat is ook best begrijpelijk. Maar ik geloof  
echt dat als je als team met elkaar in gesprek bent en blijft, ook 
over lastige dingen, dat de patiënt dat ook merkt. Met een  
goede teamdynamiek is ook de veerkracht naar patiënten toe 
veel groter. Zonder dat je het precies kunt omschrijven, voel je  
als patiënt al in de wachtkamer: hier zit het goed.’  

“In een veerkrachtig team  
is er ruimte voor verschillen”

Erik Dekker, communicatietrainer:

door Kees Adolfsen

ERIK DEKKER:

“Het gaat  
erom te 
ontdekken  
wat je nodig 
hebt om 
je veilig te 
voelen”

Foto: Bart Achterhof
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Wat motiveert jullie om bij- en 
nascholing voor tandarts-
assistenten aan te bieden? 
APvR: Mijn overtuiging is dat ieder 
mens het recht heeft zich te blijven 
ontwikkelen. Zowel persoonlijk als 
in je werk. Wij willen daarbij helpen. 
Onderwijs is veel meer dan dat je 
een taak moet uitvoeren en daar een 
opleiding voor volgt. Dat kan bij ons 
natuurlijk ook, maar wij willen in de 
eerste plaats dat je kunt groeien in je 
leven en werk. Veel assistenten gaan 
tegenwoordig ergens werken met de 
gedachte: hier heb ik kansen om mij 
te ontwikkelen. Voor werkgevers is 
het dus belangrijk om je assistenten 
die kans te bieden.  
BA: Wij willen elke assistent uitdagen 
om nog beter te worden in het werk, 
en plezier te hebben in dat leerpro-
ces. Als je in de mondzorg werkt, 
willen wij ons steentje bijdrage om 
je daar te ontwikkelen. Dat is ons 
vertrekpunt.  
APvR: Tegenwoordig is het ook de 
vraag of bij- en nascholing in je 
privé-werkbalans past. Het moet niet 
alleen inhoudelijk aansluiten, maar 
het moet ook te doen zijn. Je kunt 
niet zomaar zes weken een opleiding 
volgen en je werk en gezin achter-
laten, dat kan niet. Je heb dus wel 
de flexibiliteit nodig om de nascho-
ling een plek in iemands agenda te 
kunnen geven. 

Wat zien jullie als goede bij- en 
nascholing? 
BA: Nascholing moet altijd betrouw-
baar zijn, dus heb je in de eerste 
plaats deskundige docenten no dig, 
die goed kunnen lesgeven. Daar-
naast zorgen we er altijd voor dat de 
presentatie zo aantrekkelijk mogelijk 
is, zodat nascholing geen verplicht 
nummer, maar een feestje is. 
APvR: We vinden allebei dat goede 
nascholing ermee begint dat je weet 
wat er speelt in de praktijk en dat 
vertaalt naar nascholing. We richten 
onze scholing zo in dat die direct 
aansluit op wat tandartsassistenten 
graag willen weten en leren, en op 
wat je in je werk veel tegenkomt. 

Waar willen tandartsassistenten 
graag over lezen en nascholen, 
denken jullie? 
APvR: Assistenten gaan steeds meer 
in de mond van de patiënt werken. 

Hoe kwamen jullie op het idee om 
samen te werken? 
Ben Adriaanse (Prelum): Edin Dental 
Academy is bij veel tandartsassis-
tenten al bekend. Assistenten komen 
graag naar Edin voor de opleiding 
en daarna voor bij- en nascholing. 
Prelum wilde een uitgave voor tand-
artsassistenten opzetten en Edin is 
daarbij de perfecte partner. En niet 
onbe lang rijk: het is een prettige partij 
om mee samen te werken. Ik weet 
zeker dat als je ergens met optimis-
me en enthousiasme aan werkt, je 
dat terugziet in het eindproduct. 
Anne-Peter van Riet (Edin Dental 
Academy): Met Prelum hebben we 
vanaf het begin een goed gevoel. 
Prelum maakt al jaren heel goede 
e-learnings, boeken en bladen voor 
de mondzorg en we willen daarom 
heel graag samen met hen ons 
aan bod voor tandartsassistenten 
uitbreiden. Met elkaar kunnen we 
tandartsassistenten van beginnend 
tot vergevorderd niveau heel veel 
bieden.

Wat ga je als tandartsassistent 
merken van deze samenwerking? 
APvR: We komen met nieuwe initi-
atieven die we samen opzetten en 
aanbieden, onder andere voor tand-
artsassistenten (zie kader, red.).  
BA: Helemaal nieuw is AccreDidact 
Preventieassistent dat deze maand 
van start is gegaan. Bij AccreDidact 
kun je trainingen volgen, e-learnings 
maken waarin video’s en casuïstiek 
voorbijkomen, je krijgt boekjes om 
door te werken… Het is heel afwisse-

lend en je leert steeds alles over één 
belangrijk thema. 
APvR: En dan is er het nieuws-
platform De Tandartsassistent. 
Daarmee brengen we tandarts-
assistenten het laatste nieuws, 
maar willen we jullie ook met elkaar 
in contact brengen. We merken in 
onze gesprekken met tandartsas-
sistenten dat daar echt behoefte 
aan is, dus we zijn erg blij dat deze 
informatiebron er nu is.

Wat typeert jullie bij- en  
nascholing voor tandarts-
assistenten? Er zijn zoveel  
aanbieders, zijn die niet allemaal 
een beetje hetzelfde? 
BA: Wat ons onderscheidt is dat we 
een hoge kwaliteit bieden in álle 
mediavormen. We hebben veel er-
varing in trainingen op locatie, maar 
ook in e-learnings, boekjes, video’s 
en zelfs webinars. We doen er niets 
‘even bij’. En omdat we ook voor 
tandartsen en mondhygiënisten 
een groot aanbod hebben, kun je 
er als mondzorgpraktijk dus je hele 
nascholingsbehoefte mee invullen. 
We hebben er echt zin in om met 
praktijken in gesprek te gaan en 
afspraken te maken. 
APvR: Edin werkt al heel lang met 
tandartsassistenten, dus we kennen 
het veld goed en hebben al een 
heel groot aanbod aan nascholing. 
Dat wordt alleen maar groter met 
Prelum en AccreDidact erbij. Je kunt 
dus voor elke soort nascholing over 
elk mogelijk thema bij ons terecht,  
en dat voor een faire prijs.

“Elke tandartsassistent heeft  
het recht zich te ontwikkelen”

Vorige maand zetten beide partijen hun handtekening onder 
de samenwerkingsovereenkomst. Links Ben Adriaanse, 
uitgever mondzorg bij Prelum, rechts Anne-Peter van Riet, 
algemeen directeur Edin Dental Academy.

“Nascholing moet geen 
verplicht nummer, maar 
een feestje zijn”

Groot nieuws! Edin Dental Academy, dat je waarschijnlijk al kent van de 
opleiding en bij- en nascholing voor tandartsassistenten, gaat samen-
werken met uitgeverij Prelum. Hierdoor ontstaat een groot aanbod van 
nascholing voor tandartsassistenten: trainingen, e-learning, boekjes én 
dit nieuwsplatform De Tandartsassistent. Welke visie hebben deze twee 
samenwerkende aanbieders op nascholing? En wat gaat deze samenwer-
king voor jou betekenen? Je hoort het van Anne-Peter van Riet, algemeen 
directeur van Edin Dental Academy, en Ben Adriaanse, uitgever mondzorg 
bij Prelum. 

Wat is er nieuw? 
1 Deze maand is AccreDidact Preventieassistent van start gegaan, een 

nieuwe nascholingsaanbieder voor de leergierige preventieassistent. 
AccreDidact gaf al programma’s uit voor tandartsen (sinds 2012) en 
mondhygiënisten (sinds 2020) en biedt een combinatie van geaccre-
diteerde e-learnings, papieren naslagwerken en bonusmateriaal.  
Meer informatie en de introductieaanbieding op www.accredidact.nl. 

2  Voor tandartsen, mondhygiënisten én preventieassistenten organiseert 
Edin Dental Academy vanaf september 2021 AccreDidact-trainingen. 
Deze sluiten aan op de bijbehorende AccreDidactprogramma’s, zodat 
er een optimale combinatie van werkvormen wordt aangeboden. 
Abonnees van AccreDidact kunnen met korting deelnemen aan de 
trainingen.  
Meer informatie op www.edin.nl en www.accredidact.nl.

3  Voor tandartsassistenten is er vanaf nu het nieuws platform 
De Tandartsassistent, met het laatste nieuws, achtergronden 
en reportages specifiek voor tandartsassistenten en (paro)
preventieassistenten.  
Naast deze papieren versie heeft De Tandartsassistent ook een website, 
nieuwsbrief en social accounts.

door Redactie De Tandsartassistent

“Tandartsassistenten 
verdienen een eigen 
nieuwsbron en informatie”

Daardoor word je medebehande-
laar van de patiënt, al heb je niet de 
eindverantwoordelijkheid. Omdat 
je uitvoerend bezig bent, wordt het 
belangrijker om op de hoogte te zijn 
van de context: waar ben ik mee 
bezig in de mond en wat veran-
dert daarin? Welke manieren van 
behandelen zijn er? Welke ontwik-
kelingen zijn daarin? En dan komen 
er specifieke praktische vragen en 
inzichten bij, zoals: wat is het verschil 
tussen werken met ultrasoon ten 
opzichte van handinstrumentarium?    
BA: Ook wij zien ook dat de tandarts -
assistent een steeds belangrijker rol 
krijgt binnen het mondzorgteam. Er 
zitten veel nieuwsgierige, ambitieu-
ze, leergierige mensen bij die goed 
willen weten hoe het zit. Wij vinden 
het belangrijk dat er ook voor hen 
serieuze informatiebronnen zijn, met 
nascholing en nieuws specifiek op 
hen gericht. Zo kun je je beter in de 
context van het werk verdiepen, om 
je werk zo goed  
mogelijk te kunnen doen. 

Zien jullie die nieuwsgierigheid 
bij tandartsassistenten die  
nascholing volgen? 
APvR: Zeker. Wij zien in het algemeen 
dat hoe langer assistenten bepaald 
werk uitvoeren, hoe meer interesse 
ze krijgen in waar ze nu eigenlijk 
mee bezig zijn. Daar kun  
je op inspelen met bij- en nascho-
ling. Dan leer je dingen die horen  
bij je kennisgebied, ook in het 
werkveld om je heen. Anders blijft 
je kennis beperkt tot wat er binnen 
de muren van de eigen praktijk 
gebeurt. Als professioneel assistent 
wil je juist die bredere blik hebben, 
daarom is onafhankelijke nascho-
ling zo belangrijk. 

Er zijn ook tandartsen die  
zeggen: ik leid zelf mijn tandarts-
assistenten op… 
APvR: Het aanleren van een taak, 
zodat een assistent een bepaalde 
handeling kan uitvoeren, is mis-
schien niet de grootste uitdaging. 
Maar waarborgen dat iemand het 
daadwerkelijk begrijpt, goed doet, 
dat toetst en onafhankelijk kan vast-
leggen, dát kun je niet als je iemand 
zelf opleidt. Intern opleiden zien wij 
eigenlijk als een uitgebreide vorm 
van inwerken. Professioneel opleiden 
doet iets anders: het leveren van 
een veel bredere context. De patiënt 
moet altijd op de deskundigheid van 
zijn behandelaar kunnen vertrouwen. 
Je hoeft niet de diagnose te kunnen 
stellen en dat mag een assistent 
zelfs niet, maar toch heb je die kennis 
nodig. Soms ga je een deeltaak van 
een behandeling uitvoeren en dan 
moet je wel kunnen snappen wat je 
doet en waarom de tandarts voor 
een bepaald behandelplan heeft 
gekozen. De tandartsassistent anno 
2021 is ‘de verlengde arm’ van de 
tandarts.

Kun je als tandartsassistent  
ook een rol spelen bij  
De Tandartsassistent? 
BA: Dat kan zeker. De Tandarts-
assistent wordt een uitgave voor  
en door tandartsassistenten. Op 
onze website en op Facebook en  
Instagram kun je al meepraten  
over onze onderwerpen en over  
wat je maar wilt. Heb je een tip  
voor een artikel, of wil je misschien  
redactioneel een bijdrage leveren  
of zelf een artikel schrijven?  
Dan horen we graag van je via  
redactie@detandartsassistent.nl.   

Meer informatie op  
www.detandartsassistent.nl.

http://www.accredidact.nl
http://www.edin.nl
http://www.accredidact.nl
mailto:redactie@detandartsassistent.nl
http://www.detandartsassistent.nl
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Jarenlang werkte Amber van den Breemer (40) als schoonheidsspecialist en pedicure. Tot ze zeven jaar geleden 
iets anders wilde. Ze besloot zich om te scholen tot tandartsassistent. Inmiddels heeft ze verschillende diploma’s 
op zak en werkt ze met veel plezier als preventieassistent bij een praktijk in een bosrijke omgeving in Soest. “Ik heb 
al ontzettend veel geleerd en in dit vak ben je nooit uitgeleerd. Dat vind ik fantastisch. Ik heb dan ook nooit spijt 
gehad van mijn beslissing.” 

“Het geeft me voldoening  
dat ik invloed heb op  
de mondgezondheid”

Meer verantwoordelijkheid en  
complexere handelingen uitvoeren bij 
patiënten met parodontale problemen
Nieuw binnen het vakgebied van tand-
artsassistenten is de mogelijkheid om  
je te laten opleiden en diplomeren tot  
paro-assistent. Het diploma paro-assis-
tent is de hoogst haalbare graad binnen 
het assistentenvak, waarbij je deels 
werkt op hbo-niveau.
Als paro-assistent ben je in staat om,  
in opdracht van de tandarts, zelfstandig 
een aantal parodontitisbehandelin-
gen uit te voeren. Hierbij staan twee 
kerntaken centraal: paro-preventie en 
subgingivaal reinigen. Daarnaast wordt 
verwacht dat jij een sterk analytisch 
vermogen hebt. Jij kunt de situatie in 
de mond van jouw parodontitispatiënt 
beter beoordelen dan paro-preventie-
assistenten.

Prikkel de psycholoog in jezelf en help 
je patiënten nog beter
Als preventieassistent maak je de 
switch van assisteren naar zelfstandig 
behandelen en patiënten adviseren. Als 
paro-assistent til je jouw vaardigheden 
naar een nog hoger niveau. De psycho-
logie van gedragsverandering speelt 
een cruciale rol in jouw behandelingen. 
Je maakt echt impact en je weet  

patiënten als geen ander te motiveren 
om beter voor hun gebit te zorgen.
Daarnaast ben je als paro-assistent een 
goed alternatief op het moment dat er 
geen mondhygiënist werkzaam is in de 
praktijk. Jij weet namelijk als geen ander 
hoe je kwalitatief goede zorg moet  
verlenen. Dit betekent natuurlijk niet  
dat jij de mondhygiënist een-op-een 
vervangt. Jullie vullen elkaar namelijk 
goed aan op het moment dat jullie 
naast elkaar werken.

Hoe kom ik aan zo’n mooie  
kwalificatie ‘paro-assistent’?
Hoe snel jij ‘paro-assistent’ kunt worden, 
hangt af van jouw huidige opleidings-
niveau. De volledige opleiding paro- 
assistent bestaat bij Edin Dental  
Academy uit twee delen:
1.  C1: paro-preventieassistent
2.  C2: paro-assistent

Deze opleiding kun je starten als je  
geregistreerd B-assistent, oftewel  
preventieassistent, bent. De volledige 
opleiding duurt 12 tot 13 maanden waar-
in je oefent in de praktijk, e-learnings 
volgt en praktijktraining krijgt.
In het eerste deel (C1) ligt de focus op  
de praktische vaardigheden van de  
initiële en nazorgbehandeling. Tijdens 

het tweede deel (C2) van de opleiding, 
ga jij je kennis van de parodontologie 
verdiepen en ga je je meer specialiseren 
op de gedragsverandering van de  
patiënt. Je volgt drie verplichte modules:
• Verdieping parodontologie
• Psychologie van gedragsverandering
• Behandelen met impact

Verder kies je minimaal twee aanvullen-
de modules. Wil je meer? Dat kan altijd! 
In dat geval kies je, kosteloos, meer dan 
twee modules:
• Gezonde implantaten; instructies en 

reinigen
• Parodontiumstatus opstellen
• Speeksel en halitose
• Voedingsadvies
Hierdoor ben je nog beter in staat om 
tandartsen, parodontologen en mond-
hygiënisten te ondersteunen.

Hou jij van een uitdaging? 
Ga er dan voor!
Enthousiast geworden? Vanaf  
september 2021 kun jij de opleiding  
tot paro-assistent volgen bij Edin.  
Op www.edin.nl/paro-assistent lees  
je meer over de opleiding en kun je  
je direct inschrijven.

Drie niveaus voor tandartsassistenten: A, B en C

De structuur Tandarts Assistentie ABC onderscheidt drie 
niveaus voor tandartsassistenten:
• niveau A: de tandartsassistent die aan de stoel assis-

teert en/of baliewerkzaamheden uitvoert. Dit kan ook een 
omloopassistent zijn. A-assistenten kunnen zich aanvul-
lend bijscholen tot ortho-assistent of het geven van lokale 
verdoving;

• niveau B: de preventieassistent die, naast de taken van 
de A-assistent, ook zelfstandig een aantal (preventie)
behandelingen uitvoert;

• niveau C: de paro-assistent die, naast de taken van de 
A- en B-assistent, zelfstandig een aantal behandelingen 
op het gebied van parodontitis uitvoert en patiënten nog 
beter weet te begeleiden naar een goede mondgezond-
heid.

Deze drie niveaus zijn in het leven geroepen om het op-
leidingsniveau van assistenten te kunnen waarborgen en 
vastleggen. In de moderne tandartspraktijk worden taken 
steeds vaker gedelegeerd door de tandarts. Om ervoor te 
zorgen dat de tandarts dit met een gerust hart kan doen, 
waarbij de beste zorg richting patiënten is gewaarborgd, is 
het fijn als jij als assistent kunt aantonen voor welke taken 
jij wel en niet bent opgeleid.

Erkenning voor het vak tandartsassistent
In de loop van 2021 is het mogelijk om je bij de Stichting 
Tandarts Assistentie ABC te laten registreren. Zo kun je niet 
alleen richting jouw werkgever, maar ook patiënten laten 
zien tot welk niveau jij behandelingen kunt uitvoeren. Zo 
wordt jouw professionaliteit door de hele tandheelkundige 
branche erkend!

Paroassistent, dit is waarom je het wilt worden!

 Lees verder op pagina 9

ADVERTORIAL

WERK & LEVEN

Toen Amber net gestopt was als 
schoonheidsspecialist, vroeg een 
vriend of een baan als tandartsas-
sistent niet iets voor haar zou zijn. 
“Ik had er gelijk een goed gevoel bij. 
Ik wilde graag met mensen blij-
ven werken en mijn fijne motoriek 
was al goed ontwikkeld door mijn 
werk als schoonheidsspecialist.” Ze 
schreef zich in voor de opleiding tot 
tandarts assistent en kon tegelijker-
tijd aan de slag bij de praktijk waar 
ze nu nog steeds werkt.

Wennen
In het begin moest Amber erg 
wennen. “Ik wist helemaal niks van 
tanden en monden,” lacht ze. “Als 
de tandarts zei dat we de 15 gingen 
vullen, had ik geen idee waar hij het 
over had. En de eerste keer afzuigen 

is natuurlijk hartstikke spannend. 
Hoe doe je dat precies? Je zit toch 
in iemands mond.” Ook de manier 
van werken is heel anders dan ze 
gewend is. “Als schoonheidsspecialist 
en pedicure voerde ik de behande-
lingen altijd zelfstandig uit. Nu stond 
ik opeens naast de tandarts. Je doet 
veel meer samen. Inmiddels denk ik 
mee en vooruit en heb ik aan één blik 
genoeg om te weten wat de tandarts 
bedoelt en wat er gaat gebeuren. Dat 
was in het begin wel anders.” 

De leergierige aard van Amber komt 
goed van pas in de eerste maan-
den van haar carrière als assistent. 
“Er komt heel veel op je af. Aan het 
einde van de dag duizelde alle info 
me. Gelukkig vond én vind ik het wel 
heel leuk om te leren en de diepte 
in te gaan. Ook het werk beviel me 
goed, dus ik ben er vanaf dag één 
helemaal voor gegaan.” 

door Annemiek During

“Een lokale verdoving geven is  
toch wel heel spannend”

Preventieassistent  
Amber van den Breemer

Huidige functie

De weg naar geregistreerd Paro-assistent
Tandartsassistent 
(niet opgeleid)

Havo of mbo
Opleiding niveau 4

Opleiding tandarts-
assistent deel I en II

Opleiding preventie-
assistent

Opleiding Paro-
assistent deel I en II

Opleiding Paro-
assistent deel I en II

Geregisteerd Paro-assistent

Opleiding Paro-
assistent deel I en II

Opleiding Paro-
assistent II

Opleiding Paro-
assistent II

Registratie A of 
mbo-diploma 
tandartsassistent

Registratie B of 
diploma preventie-
assistent

Registratie B met 
diploma Paro-nazorg 
assistent*

Opleiding preventie-
assistent

Applicatiecursus 
initiële 
behandelingen

Tandartsassistent 
(wel opgeleid)

Preventieassistent Paro-nazorg 
assistent

Paro-
preventieassistent

* G
eldt alleen voor door het ABC

-register erkende diplom
a’s

Registratie B met 
diploma Paro-
preventieassistent

Toelatingseis

Te doorlopen 
traject

C

http://www.edin.nl/paro-assistent
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Herkenbaar? Leer verdoven als een pro! 
In drie lesdagen en met een reeks oefeningen in je eigen praktijk, stomen wij 
je klaar om jouw patiënten in het vervolg ook lokaal te mogen verdoven. 
Volledig volgens de gestelde voorwaarden van deze voorbehouden 
handeling. De combinatie van theorie en daadwerkelijk oefenen 
met verdoven, geeft jou het zelfvertrouwen om direct na het 
afronden van de opleiding zelfstandig aan de slag te gaan.

Schrijf je in via edin.nl/lokale-verdoving  
en start op 19 september 2021.  
Eerder starten? Informeer naar de 
mogelijkheden.

Assistent,  
wil jij mij verdoven?
 
Jij bent mijn steun en 
toeverlaat als ik die 
tandartsstoel weer in moet. 
Je vertrouwde gezicht, je 
glimlach en je zachte aanpak 
stellen me iedere keer weer 
gerust. Ik zou er haast vaker 
voor langskomen… 

Liefs, een iet-wat-angstig 
anoniempje 

ADVERTENTIE

Mooie uitdaging 
Al snel moedigt Chris de Vries, 
de tandarts met wie Amber vast 
samenwerkt, haar dan ook aan om 
de opleiding tot preventieassistent 
te volgen. “Het leek me een mooie 
uitdaging. Het geeft me de moge-
lijkheid om meer taken zelfstandig 
uit te voeren en meer contact te 
hebben met de patiënten.” Ze leert 
onder andere te screenen, poetsin-
structie te geven en met instru-
menten te werken. “Dat laatste 
had nog best wat voeten in aarde,” 
vertelt Amber. “Ik ben namelijk 
linkshandig, Chris rechtshandig. Ik 
heb geprobeerd om de scaler met 
rechts te gebruiken, maar dat gaat 
gewoon niet. Daarom heeft Chris 
een zweep unit aangeschaft.” 
Na enkele jaren ervaring opgedaan 
te hebben, besluit Amber zichzelf 
verder uit te dagen en de opleiding 
lokale verdoving te volgen. “Ik voel-
de me inmiddels helemaal op mijn 
gemak om in de monden van pa-
tiënten te werken, maar het geven 
van een lokale verdoving is toch wel 
heel spannend. Patiënten vinden 
een verdoving natuurlijk nooit leuk, 
of ze zijn zelfs bang. Het is dan mijn 
taak om ze gerust te stellen en te 
vertellen wat er gaat gebeuren. Dat 
vind ik heel mooi om te doen.” 
De opleiding tot paro-assistent die 
Amber op dit moment volgt, ligt 
door het coronavirus stil. “Dat vind 
ik heel jammer,” vertelt ze. “Ik keek 
ernaar uit om nog meer behan-
delingen zelfstandig uit te voeren. 
Ik hoop dan ook dat het snel weer 
opgepakt wordt.” 

Praatje en grapje
Het allerleukste aan haar werk 
vindt Amber het contact met de 
patiënten. “Ik haal de patiënten op 
uit de wachtkamer en heb dus het 
eerste contact. Zijn ze gespannen? 
Dan stel ik ze op hun gemak. Ik 
maak een praatje en een grapje en 
begin alvast met mijn taken voor-
dat de tandarts binnenkomt. Het 
geeft me voldoening dat ik invloed 
heb op de mondgezondheid. Als ik 
poetsinstructie gegeven heb en het 
de keer daarna beter gaat, ben ik 
superblij.” In de loop der jaren heeft 
Amber een band opgebouwd met 
de patiënten. “Ik ken hun verhalen 
én monden. Dat is voor mij heel 
belangrijk.” 

Spelende eekhoorns 
De praktijk waar Amber werkt, is in 
de jaren zeventig gebouwd door 
de ouders van Chris, de huidige 
eigenaar. “De praktijk, die helemaal 
is opgeknapt en gemoderniseerd, 
ligt in een woonwijk in Soest-Zuid, 
vlak bij de Soester Duinen. De be-
handelkamers kijken uit op de tuin, 
waar een kippenhok staat en eek-
hoorntjes elkaar regelmatig ach-
terna zitten. De ramen kunnen open 
en vanuit de stoel kijken patiënten 
naar de bomen. Dat is heel fijn.” 
Als er tijd voor is in de pauze, haalt 
Amber dan ook graag een frisse 
neus in de bosrijke omgeving. “Dan 
kan ik er ’s middags weer helemaal 
tegenaan.” 

Meer taken
Amber maakt lange dagen. “Ik ga 
om kwart voor acht ’s ochtends de 
deur uit en ben vaak niet voor zes-
sen weer thuis. Op woensdag ben ik 

vrij. Dat vind ik heel prettig. Dan heb 
ik tijd om boodschappen te doen, 
vrienden en familie te zien en te 
sporten.” Sport speelt een belang-
rijke rol in het leven van Amber. “Het 
is voor mij resetten. Ik kan m’n hoofd 
leegmaken en voel me er goed door. 
Voordat het coronavirus ons leven 
beperkte, danste ik elke week en 
ging ik minstens één keer per week 
zwemmen. Nu probeer ik zoveel 
mogelijk te wandelen en te fietsen 
en doe ik regelmatig yoga.” 
Toch kan Amber het niet laten 
om ook in haar vrije tijd met werk 
bezig te zijn. “Ik ben onderdeel van 
een preventieassistentennetwerk 

om meer aandacht te krijgen voor 
tandarts- en preventieassistenten. 
Dat assistenten steeds meer eigen 
taken krijgen, is een ontwikkeling 
van de afgelopen tien jaar. Ik zet me 
ervoor in om daar meer bekendheid 
voor te krijgen. Ook ben ik lid van 
de klankbordgroep van dit blad, 
De Tandartsassistent. Er is zoveel 
beschikbaar voor tandartsen en 
mondhygiënisten. Het werd hoog tijd 
dat assistenten ook een plek heb-
ben waar zij info kunnen opzoeken, 
verhalen kunnen lezen en nieuwtjes 
en tips kunnen delen. Want wij mo-
gen – of nee, moéten – ook gezien 
worden.”   

“Ik was altijd 
gewend om  
zelfstandig te 
werken”

 Vervolg van pagina 8

De praktijk ligt vlak bij de Soester Duinen.



10 APRIL 2021 DE TANDARTSASSISTENT

1.  “Elektrisch poetsen is 
altijd beter dan met de 
hand.”

Op basis van mijn systematische 
review kunnen we stellen dat 
elektrisch poetsen effectiever is. 
Gemiddeld wordt met elektrisch 
poetsen 46% van de plaque 
verwijderd, vergeleken met 42% 
bij manueel poetsen. Het lijkt mis-
schien weinig, 4% meer plaque-
verwijdering, maar het wijst er wel 
op dat de elektrische borstel beter 
is in het verwijderen van plaque. 
Overigens bleek niet elke elektri-
sche tandenborstel even effectief. 
Oplaadbare elektrische borstels 
poetsen iets beter dan borstels op 
batterijen. Misschien dat dit komt 
doordat de accu meer ‘power’ kan 
leveren dan de batterijen, maar 
een echte verklaring hiervoor heb 
ik niet. 
De verschillen in effectiviteit zijn 
dus niet zeer groot, maar het is 
ontzettend veel makkelijker om 
goed te poetsen met een elektri-
sche tandenborstel dan met een 
handborstel. Een elektrische hoeft 
enkel op de goede plek te worden 
gehouden, met een handtanden-
borstel moet ook nog de goede 
beweging worden gemaakt. Als 
je een willekeurig iemand van 

Je leidinggevende en anderen met wie je veel samenwerkt, hebben  
een belangrijke invloed op je werkomgeving én je werkplezier.  
We zijn benieuwd of het geslacht van de tandarts daarbij ook een  
rol speelt. Werk je liever naast een mannelijke of vrouwelijke tandarts?  
Of maakt dat niets uit? Stem mee in de poll! Dat kan door je gratis  
aan te melden voor onze nieuwsbrief via www.detandartsassistent.nl.  
Je ontvangt de nieuwsbrief eens per drie weken.Heb je ideeën  
voor deze rubriek of wil je meedenken over de invulling van  
De Tandartsassistent? Mail ons dan op redactie@detandartsassistent.nl! 
En meld je aan voor onze nieuwsbrief om niks te missen van  
De Tandarts assistent.  

COLUMN Mattie Steens

En dan ben je van  
tandarts ineens  
columnist geworden
In een vorig leven was ik nog gewoon tandarts. Zo’n echte, met een 
eigen praktijk, dikke auto en mooi huis. Twee tandartskindjes op een 
goede school en ik wist uiteraard precies hoe tandheelkunde bedre-
ven moest worden. Elke dag, met een agenda vol controles, maakte 
ik mooie glimmende kronen en peuterde ik naar hartelust in diepe 
pussende wortelkanalen. Allemaal heel vertrouwd en het ging mij 
goed af.

Poll Werk je liever  
naast een manne lijke of een  
vrouwelijke tandarts?

Perfect poetsen  feit of fabel?

In de mondzorgpraktijk hoor je vaak de vraag: “Hoeveel beter is dat nu, als 
ik voor een elektrische tandenborstel kies?” Ze zijn immers veel duurder 
dan de traditionele handtandenborstel. De kosten van een elektrische 
variant kunnen variëren van 20 euro tot 400 euro. Daarnaast hebben ze een 
gemiddelde levensduur van maar drie jaar en moeten de opzetstukken 
elke drie maanden vervangen worden. Waarom zoveel geld uitgeven, als 
je voor één euro een handtandenborstel kan kopen? De Tandartsassistent 
vroeg het aan Martijn Rosema van het Academisch Centrum Tandheel-
kunde Amsterdam (ACTA).

Volgens Martijn Rosema, chef de 
clinique van de sectie parodon-
tologie op ACTA, is een elektrische 
tandenborstel zeer nuttig. Rosema 
heeft tijdens zijn carrière verschillen-
de onderzoeken gedaan naar onder 
andere tandenborstels, mondspoel-
middelen en tandpasta’s. 
Uit onderzoek blijkt elektrisch poetsen 
drie grote voordelen te hebben ten 
opzichte van de handtandenbor-
stel. Het is makkelijker, effectiever en 
veiliger. Poetsen met een elektrische 
tandenborstel is makkelijker, omdat 
de tandenborstel de juiste beweging 
al voor je maakt. De haartjes van een 
elektrische tandenborstel bewegen 
veel sneller dan je ooit met de hand 
voor elkaar krijgt. “In theorie kun je 
met een handtandenborstel welis-
waar hetzelfde resultaat bereiken 
als met een elektrische borstel, het is 
alleen veel moeilijker,” aldus Rosema. 
Onderzoek heeft aangetoond dat 
elektrische tandenborstels zorgen 

voor een significante vermindering 
van tandplaque en gingivitis, zowel 
op korte als lange termijn. Hierdoor 
zijn ze effectiever in het bereiken van 
deze resultaten dan handtanden-
borstels. De kleine kop van de 
borstel zorgt ervoor dat ook moeilijk 
bereikbare plekken eenvoudiger 
gepoetst kunnen worden. 
Ten slotte zijn elektrische tanden-
borstels veiliger. Veel mensen 
denken dat je met schrobben en 
veel kracht zetten plaque verwijdert. 
Hierdoor hebben ze de neiging om 
veel druk te zetten. Door hardhandig 
poetsen kan er echter een zoge-
naamd poetstrauma ontstaan: een 
beschadiging van het tandvlees. 
Mensen oefenen doorgaans minder 
poetsdruk uit bij het gebruik van een 
elektrische tandenborstel. 
Is een elektrische tandenborstel het 
geld waard? Ja dus. Het gebruik 
van een elektrische tandenborstel 
kan tandheelkundige complicaties 
tegengaan. De investering in een 
elektrische tandenborstel is op de 
lange termijn goedkoper. Volgens 
Rosema hoef je niet de duurste 
versie te kopen. “Voor 40 tot 50 euro 
heb je een heel goede.” Wel blijken 
de oplaadbare varianten meer pla-
que ter verwijderen dan tandenbor-
stels die op batterijen draaien.
Puur omdat elektrische tandenbor-

vraag  
VAN DE 
MAAND

Is elektrisch poetsen 
nou écht beter?

stels de poetsbeweging voor je ma-
ken, betekent dat niet dat ze geen 
instructies vergen. Deze variëren per 
fabrikant en design.  
Rosema: “Het is erg belangrijk om 
zowel voor instructie als motivatie 
tijd te nemen. Wanneer een patiënt 
alleen het advies krijgt om beter te 
poetsen, zal hij óf langer en vaker 
poetsen op dezelfde, ineffectieve 
manier, óf hij gaat harder duwen.  
En dat is juist wat we niet willen.”
Rosema neemt altijd de tijd om 
een plaquekleuring uit te voeren bij 
nieuwe patiënten, waarna hij kijkt 
hoe ze het poetsen aanpakken. Ver-
volgens gaat hij te werk via de ‘tell-
show-do-methode’. Eerst vertelt 
hij hoe je een tandenborstel op de 
goede manier gebruikt, vervolgens 
doet hij het voor en ten slotte laat 
hij de patiënt het zelf doen. Op die 
manier is hij in staat de patiënt te 
corrigeren waar nodig. Hij benadrukt 
het belang van goed approximaal 
indraaien en juiste plaatsing van de 
borstelkop. 
Daarnaast moeten elektrische 
poetsers bewust gemaakt worden 
van het feit dat je geen poetsende 
beweging moet maken. “Mensen 
die de overstap maken naar een 
elektrische tandenborstel, zijn jaren-
lang gewend om de poetsbeweging 
te maken. Het is dus ook helemaal 
niet raar dat je dezelfde beweging 
maakt met een elektrische tan-
denborstel.” Ook ‘mindful poetsen’ 
is van groot belang, zegt Rosema. 
Wanneer mensen hun aandacht 
erbij houden, voelen ze beter wat ze 
doen en slaan ze geen stukken over. 
Wat heel vaak voorkomt is dat men, 
zodra de borstel met tandpasta de 
mond in gaat, de badkamer uitloopt 
en al poetsend wat anders gaat 
doen. Dat is onverstandig. Niet al-
leen omdat je aandacht dan niet bij 
het poetsen ligt, maar ook omdat er 
het risico bestaat dat je per ongeluk 
struikelt en valt met de borstel in 
je mond. Dat kan leiden tot ernstig 
letsel. Rustig gaan zitten op bijvoor-
beeld de badrand en goed voelen 
wat je doet. Dan gaat het meestal 
heel erg goed.   Martijn Rosema

de straat plukt, is het advies om 
elektrisch te poetsen dus altijd goed. 
Tenzij de staat van de mond en het 
gebit al goed zijn natuurlijk, dan 
adviseer je vooral de huidige mond-
verzorging vast te houden.

2.   “Een tandenborstel moet  
elke drie maanden 
vervangen worden.”

Dat is niet waar. Het gaat niet om 
leeftijd, maar om de mate van slijta-
ge van de borstel. Ook onderzoek uit 
de VS en Australië wijst uit dat een 
borstel met slijtage minder effectief 
poetst dan een nieuwe. Niet ieder-
een verslijt zijn borstel even snel. 
Sommige mensen hebben na drie 
maanden een borstel die nog prima 
in orde is en nog even mee kan, 
anderen hebben na vier weken een 
borstel waarvan de haren al bijna 
plat naar buiten staan. Die personen 
zijn dus eerder toe aan een nieuwe 
borstel, maar vooral ook aan een 
goede poetsinstructie. Als na vier 
weken de borstelharen al zo ver 
naar buiten staan, poets je namelijk 
veel te hard.
Het herkennen van die slijtage is 
voor de consument niet zo sim-
pel. Als de haren nog redelijk recht 
staan en je kunt de individuele tufts 
herkennen, dan kan de borstel nog 

gebruikt worden. Een eenvoudi-
ger ‘maat’ voor slijtage heb ik in 
mijn proefschrift geformuleerd: als 
de uiteinden van de borstelharen 
verder uitwijken dan de steel van 
de borstel breed is, dan moet de 
borstel worden vervangen. De haren 
worden geplaatst in een oppervlak 
dat iets smaller is dan de steel, dus 
een klein beetje uitwijken kan nog. 
Maar vallen de puntjes buiten de 
steel, wat ook voor de consument 
gemakkelijk te zien is, dan is het tijd 
voor een nieuwe tandenborstel.

3.  “Iedereen moet naast het 
poetsen ook stokeren.”

Nee, dat hangt sterk af van de ruim-
te tussen de tanden en het poetsge-
drag. Sommige patiënten poetsen 
goed genoeg om het gebit en tand-
vlees gezond te houden. Is poetsen 
voor een patiënt niet voldoende, 
dan heeft een ragertje de voorkeur. 
De interdentale ruimte moet dat 
uiteraard wel toelaten, anders is 
stokeren mijn advies. Het standaard 
adviseren om te flossen heeft niet 
veel zin: goed flossen is een heel erg 
lastige handeling, waardoor veel 
mensen het verkeerd doen. 

 Lees verder op pagina 11

door Myrthe de Boer

Tot ik er na 25 jaar achter kwam 
dat tand‘heel’kunde niet be-
staat. Met ons geboor en geslijp 
in tanden en kiezen maken we 
misschien wel meer kapot dan 
we helen. Met de juiste aandacht 
voor preventie en motivering om 
tot een gezond voedingspatroon 
te komen, kunnen we veel meer 
bereiken en aan mondgezondheid 
winnen. Dit werd mijn rode draad. 
Hierover lezen jullie vast meer in 
mijn volgende columns.
Ik besloot toen dat het leven 
anders moest. Ik heb alles wat ik 
in de loop van die 25 praktijkjaren 
aan ‘tandarts’-dingen verzameld 
had, verkocht en ben docent 
geworden. Ineens bevond ik mij 
voor drie klassen van dertig jonge, 
maar niet heel geïnteresseerde 
aanstaande tandartsassistenten 
op het ROC in Rotterdam. In plaats 
van opletten, leren en boeiend 
vinden wat ik aan ervaring te ver-
tellen had, muntten deze klassen 
uit in kabaal maken, chips eten 
en vooral achterstevoren in de 
bankjes zitten. Op twee of drie jon-
gens per klas na, bevolkten deze 
volledig opgemaakte en op volle 
oorlogsterkte qua parfum, jassen, 
tassen en kleding uitgeruste da-
metjes in spé het schoolgebouw. 
Dit achterstevoren zitten was 
natuurlijk alleen te wijten aan mijn 
eigen onervarenheid als docent. 
Eerlijk gezegd had ik totaal geen 
kaas gegeten van lesgeven en het 

omgaan met een klas vol leer-
lingen. Maar ik dacht: ik heb een 
eigen praktijk gehad, dit moet ik 
ook kunnen. Ik zat er goed naast.

Toch leek dat lesgeven me wel 
wat. Dankzij de kans die Edin me 
gaf in het volgen van workshops, 
trainingen, intervisies en check-in/
check-outsessies ben ik inmiddels 
veel meer docent geworden en 
heb ik er veel plezier in gekregen. 
Met een big smile kijk ik terug op 
mijn ROC-periode. Toen werd De 
Tandartsassistent opgestart en 
kwam de vraag of ik een column 
wilde schrijven. Nog nooit gedaan, 
maar met dezelfde overtui-
ging waarmee ik toen dacht die 
ROC-klassen wel aan te kunnen, 
zei ik direct ja. 

Dus voor ik het goed en wel 
besefte zit ik ineens dit verhaal te 
schrijven. En zullen jullie elke editie 
mijn belevenissen hier kunnen 
volgen, het wel en wee van deze 
tandarts in de huid van een wiel-
renner, docent, vader, röntgen-
trainer, covidvaccinator en, als 
het een beetje wil lukken, zelfs van 
columnist!  

Mattie Steens (63) studeerde in  
1982 af als tandarts en verzorgt  
tegenwoordig als trainer bij- en na-
scholing voor tandartsassistenten.  
Daarnaast is hij momenteel  
vaccineerder bij GGD Rotterdam.

http://www.detandartsassistent.nl
mailto:redactie%40detandartsassistent.nl?subject=
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AccreDidact Preventieassistent
www.accredidact.nl
Nu verschenen: Infectiepreventie  
voor de preventieassistent (april 2021)

Eerstvolgende programma:  
Parodontologie voor de  
preventieassistent (juni 2021)

Opleiding tandartsassistent (A)
edin.nl/A-opleiding
Volledige opleiding (A1+A2) 
Start: dinsdag 14 september 2021
Examenperiode: juni 2022

Alleen deel A1
Start: dinsdag 14 september 2021
Examenperiode: december 2021

Alleen deel A2
Start: donderdag 17 juni
Examenperiode: oktober 2021

Start: woensdag 15 september
Examenperiode: december 2021

Opleiding preventieassistent (B)
edin.nl/B-opleiding
Klassikale opleiding
Start: vrijdag 3 september 2021
Start: donderdag 9 september 2021
Start: zaterdag 18 september 2021
Start: maandag 27 september 2021
Examenperiode alle startdata: december 2021

FLEX-opleiding
Individueel in eigen praktijk, start in overleg 
Duur: 4-5 maanden

Opleiding paro-assistent (C)
edin.nl/C-opleiding
FLEX opleiding deel C1
(voorheen opleiding paro-preventieassistent)
Individueel in eigen praktijk, start in overleg
Duur: 5-6 maanden

Klassikale opleiding deel C2:
Start: donderdag 2 september 2021
Examenperiode: december 2021
 

Alle overige opleidingen en trainingen zie: www.edin.nl of www.accredidact.nl.

Ieder kind 
verdient een 
cariësvrij 
gebit!
Wat doe jij om hieraan bij te dragen? 

Volg onze opleiding ‘de preventieassistent 
en kinderen in de praktijk’ en leer de 
gebitsontwikkeling van het kind in kaart te brengen. 
Leer daarnaast de oorzaak van cariës te achterhalen, 
hoe je het kunt beperken en welk advies je kind en 
ouder het beste kunt geven. 

Help kinderen vandaag nog naar een angstvrij 
tandartsbezoek en een gebit zonder cariës. 

Schrijf je in via edin.nl/cariesvrij-leven

ADVERTENTIE

De Tandartsassistent is eengezamenlijke 
uitgave van Edin Dental Academy en 
Prelum en verschijnt eens per kwartaal.

Hoofdredactie
Anne-Peter van Riet, Ben Adriaanse

Redactie
Oglaya Doua

Vaste medewerkers
Inez Beckers, Myrthe de Boer, Anne  
Doeleman, Astrid Kuiper, Claudia 
Liberova, Mattie Steens

Redactieadres
Redactie De Tandartsassistent
Postbus 545, 3990 GH Houten
E-mail: redactie@detandartsassistent.nl 

Colofon

Aanmelden
De doelgroep van De Tandartsassistent 
(tandartsassistenten, preventie-
assistenten en paro-assistenten)  
komt in aanmerking voor een  
kosteloos abonnement. Behoor je  
tot de doelgroep en ontvang je de  
krant nog niet? Meld je dan aan  
via www.detandartsassistent.nl.

Advertentieverkoop
Harry Velthuis, accountmanager.  
Postbus 545, 3990 GH Houten.  
Telefoon: 06-531 55 262.
E-mail: velthuis@prelum.nl
Stephanie van Elmpt,  
medewerker mediaorder.
Telefoon: 030-63 55 060
E-mail: mediaorder@prelum.nl

4. “Poets twee keer per dag.”

Wetenschappelijk gezien is eenmaal 
per dag tandenpoetsen voldoen-
de. Dat is echter een gevaarlijke 
uitspraak om te doen. Een patiënt 
adviseren is een subtiel beïnvloe-
dingsspel: je weet dat je vaak minder 
krijgt dan waar je op inzet, dus 
anticipeer je daarop. Zeg ik tegen 
een patiënt dat hij eenmaal per 
dag moet poetsen, dan doet hij dat 
misschien drie of vier dagen van de 
week en poetst hij de overige dagen 
niet. Adviseer ik tweemaal daags te 
poetsen, dan poetst hij drie dagen 
twee keer, en de overige dagen één 
keer. Dus het advies aan de patiënt 
luidt: “Poets tweemaal per dag twee 
minuten met fluoridetandpasta”, ter-
wijl op wetenschappelijke grond één 
poetsbeurt per dag ruim voldoende 
is. Als je tweemaal per dag poetst 
in plaats van eenmaal is dat zeker 
niet schadelijk, dus kun je het gerust 
adviseren.
Die ene keer poetsen gebeurt bij 
voorkeur voor het slapengaan. 
Tijdens de slaap wordt er minder 

speeksel aangemaakt. Speeksel 
draagt in belangrijke mate bij 
aan de reiniging van de mond. 
Het is dus gunstig een zo schoon 
mogelijke mond te hebben, voor-
dat een periode van zes tot acht 
uur de bacteriën vrij spel hebben.

5.  “Een tandpasta van een 
A-merk is beter dan van 
een huismerk.”

Nee, het belangrijkste criterium 
is dat een tandpasta fluori-
de moet bevatten in een vrij 
beschikbare vorm en dat is ook 
bij de goedkoopste varianten 
het geval. Zie ook het advies van 
het Ivoren Kruis. Een tandpasta 
is voor plaque verwijdering ook 
niet nodig, maar is wel belang-
rijk als toediening van fluoride 
en andere toevoegingen. De 
verdere keuze kan de patiënt 
gewoon baseren op wat hij 
lekker vindt smaken. Alle andere 
toevoegingen aan tandpasta, 
zoals whitening of bescherming 
tegen tandsteen, zullen slechts 
een marginaal effect hebben, 
vaak veel kleiner dan de patiënt 
verwacht.
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1.  Het juiste antwoord is d

voorkomen dat er kruiscontaminatie van micro-organismen tussen 
patiënten onderling of tussen patiënten en behandelteam optreedt 
tijdens klinische behandelingen. Infectiepreventie omvat het totale 
systeem waarbij micro-organismen tijdens de behandeling kunnen 
worden overgedragen tussen het behandelteam en de patiënt, maar 
ook tussen patiënten onderling.

2.   Het juiste antwoord is 1. de handschoenen;  
2. de  beschermbril; 3. het mondneusmasker.

De handschoenen worden als eerste uitgetrokken om te voorkomen 
dat de behandelaar zichzelf of de omgeving met de handschoenen 
besmet. Handschoenen zijn altijd het meest besmet en deze als eerste 
verwijderen zorgt ervoor dat het grootste risico op kruiscontaminatie 
meteen geëlimineerd wordt. Als het mondneusmasker of de 
beschermbril als eerste wordt afgedaan, zal dat met de handschoenen 
gebeuren die in de mond van de patiënt zijn geweest.  
De kans is daarbij groot dat de behandelaar zichzelf besmet.  
De volgorde om eerst de bril af te zetten en daarna het masker is 
simpelweg het eenvoudigst: bij het eerst afzetten van het masker  
zal de bril in veel gevallen verplaatsen. Na het afzetten van 
achtereenvolgens de bril en het mondneusmasker, moeten de  
handen worden gedesinfecteerd.

3. Het juiste antwoord is b. 

De laatste antwoordoptie is niet geheel juist, omdat de leden van het 
behandelteam juist risicovormers zijn. Daarom is voor deze groep 
vaccinatie noodzakelijk om voor de patiënt veilig te kunnen werken. 
Er is tegenwoordig dankzij de meest recente richtlijnen over iatrogene 
hepatitis B-infecties een hoge immunisatiedichtheid in de medische 
zorgverlening.

Deze quizvragen komen uit het nascholingsprogramma 
Infectiepreventie voor de preventieassistent (Accredidact, 2021).
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