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Volgens de Eerstelijnscoalitie, een 
samenwerkingsverband van een 
aantal eerstelijnsorganisaties waar-
onder beroepsverenigingen KNMT 
en NVM-mondhygiënisten, is deze 
regeling niet aanvaardbaar: hier-
door gaan volgens de coalitie meer 
dan 50.000 voor de zorg bestemde 
uren verloren. Het gaat dus ten koste 
van de zorg voor patiënten. 
De Eerstelijnscoalitie legt zich dan 

Veel kritiek op extra  
administratie  
mondzorgpraktijken
door Miranda Zegers

Minister Hugo de Jonge van VWS heeft onverwacht besloten om de 
Regeling jaarverantwoording WMG definitief vast te stellen. Deze 
regeling houdt in dat kleine zorgaanbieders, zoals mondzorgpraktijken, 
vanaf 1 januari 2022 elk jaar rond de 90 complexe vragen moeten 
beantwoorden over hun bedrijfsvoering.  

ook niet neer bij het besluit en ook 
in de Tweede Kamer bestaan nog 
grote twijfels. In mondzorgpraktij-
ken bestaat al veel irritatie over de 
hoge administratiedruk, waar onder 
andere tandartsassistenten veel tijd 
aan kwijt zijn. Extra administratie-
ve eisen – zeker als die volgens de 
KNMT ‘nutteloos’ worden genoemd – 
worden daarom al snel met weerzin 
ontvangen. 

De Mond Niet Vergeten! 

dagelijks kijkt, maar niet of hij of  
zij nog dagelijks zijn of haar tanden 
poetst, zo is de insteek van de  
campagne.
Ook voor tandartsassistenten dient 
deze campagne als wake-upcall. 
Een op de drie 75- tot 80-jarigen 
gaat niet meer jaarlijks naar de 
mondzorgverlener en bij 80-plussers 
is dat zelfs 54 procent, blijkt uit  
onderzoek. Dat kan leiden tot ernsti-
ge mondproblemen met lichamelijk 
en sociaal grote gevolgen die met 

WOERDEN – Nederlanders worden steeds ouder en blijven steeds langer 
zelfstandig thuis wonen. Op het gebied van mondgezondheid zijn ouderen 
echter kwetsbaar: zowel de dagelijkse mondverzorging als de jaarlijkse 
controles bij de mondzorgprofessional schiet er met het ouder worden 
steeds vaker bij in. De publiekscampagne ‘De Mond Niet Vergeten’ vraagt 
daarom extra aandacht voor de mondgezondheid van ouderen. 

De campagne gaat uit van stichting 
De Mond Niet Vergeten!, een initiatief 
van KNMT, NVM-mondhygiënisten en 
ONT. De belangrijkste doelgroep van 
de radiospotjes en online reclames, 
die inmiddels overal te horen en te 
zien zijn, bestaat uit mantelzorgers 
van ouderen. Zij worden door de 
campagne gestimuleerd het gesprek 
aan te gaan over mondhygiëne en 
-verzorging met de persoon voor wie 
zij zorgen. Vaak weten we immers wel 
naar welk tv-programma iemand 

een simpele controle voorkomen 
hadden kunnen worden. 
Als tandartsassistent speel je een 
belangrijke rol bij het op peil hou-
den van de mondgezondheid van 
ouderen. De toolkit voor mond-
zorgverleners, die in het kader van 
de campagne is ontwikkeld, kan 
hierbij nuttig zijn. Ook de door KNMT 
ontwikkelde praktijkwijzer ‘Zorg aan 
kwetsbare ouderen in de mond-
zorgpraktijk’ (2021) is een nuttige 
gids. Voor ouderen zelf en hun  
mantelzorgers biedt de website  
www.demondnietvergeten.nl  
praktische informatie over hulp bij 
de mondverzorging en een test die 
voor of door de oudere ingevuld  
kan worden, beide op een laag-
drempelige manier. 
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BINNENLANDS NIEUWS

Overvulbeveiliging; de naald valt direct in de Sharptainer.
VEILIG

BETROUWBAAR
Draait iedere schroefnaald automatisch van de spuit.

WWW.NEEDLEOFF.COM

Draadloos te gebruiken en eenvoudig in onderhoud.  
GEBRUIKSVRIENDELIJK

Slaat 400 naalden op, plastic naalddoppen recyclebaar.
DUURZAAM

GRATIS 
DEMONSTRATIE?
BEL 010 - 742 0820 

OF STUUR ONS EEN 
BERICHT!

Scan de code Scan de code 
en bekijk onze en bekijk onze 
productvideo!productvideo!

VOORKOM PRIKACCIDENTEN
STOP MET RECAPPEN

ADVERTENTIE

1. De belangrijkste oorzaak van halitose is meestal het 
opstijgen van slecht ruikende gassen uit de maag. 
Juist/onjuist

2. Wanneer spreken we van ‘tijdelijke halitose’?
a. Als een patiënt wel klaagt over halitose, maar er geen oorzaak van 

halitose aanwijsbaar is.
b. Als een patiënt ochtendhalitose heeft.
c.	 Bij	iemand	met	halitose	door	het	eten	van	knoflook	of	het	drinken	van	

alcohol.

3. Komt halitose vaker voor bij ouderen dan bij jongeren? 

	De antwoorden vind je op pagina 11.

uiz

Veel tandartsassistenten blijven hun werk vele jaren met plezier 
uitoefenen. Soms wel twintig of dertig jaar. Maar wat dacht je van 41 
jaar werken als tandartsassistent, en ook nog van dezelfde tandarts? De 
Winterswijkse assistent Anja Tetelepta en ‘haar’ tandarts Jan Hengeveld 
weten er alles van en vertellen erover in Achterhoek Nieuws.

Het verhaal begint in 1980, als Anja 
Tetelepta zonder werk zit. Via via 
wordt ze gevraagd te solliciteren 
voor de functie van tandartsassis-
tent bij de toenmalige tandarts. “Ik 
dacht: laat ik het maar proberen, 
dan zie ik wel of ik het leuk ga vinden. 

Na anderhalve dag inwerken begon 
ik. En nu zit ik eenenveertig jaar later 
hier,” vertelt Anja aan Achterhoek 
Nieuws.

De praktijk werd al gauw overgeno-
men door tandarts Jan Hengeveld 

en verhuisde sindsdien eenmaal 
binnen Winterswijk. In de tussentijd 
is Anja meegegroeid tot spil van de 
praktijk. “Zij verzorgde de planning, 
het contact met de buitenwereld 
en deed de administratie,” zegt 
Jan. “Ik hoefde me nergens mee te 
bemoeien.” Daarnaast volgde zij de 
opleiding tot tandartsassistent en 
later tot preventieassistent. Door re-
gelmatige bijscholing en cursussen 
van Anja bleef ze op tandheelkundig 
en IT-gebied volledig op de hoogte 
van alle ontwikkelingen.
 
Hoe blijf je gemotiveerd?
“Ik denk dat ik het veertig jaar vol 
heb kunnen houden door de vrijheid 
die ik krijg om mijn werk te doen”, 
zegt Anja. “Als ik iets door omstan-
digheden niet af krijg, dan kan ik dat 
uitstellen, zonder dat ik opgejaagd 
word. Dat gevoel van vrijheid vind ik 
heel prettig.”  
Tandarts Jan Hengeveld beaamt dit. 
“Ik ben niet echt een werkgever die 
zegt wat mensen moeten doen. Ik 
vertrouw op de professionaliteit van 
mijn medewerkers. Wie er uiteindelijk 
naast me staat aan de stoel, maakt 
me niet zoveel uit. Dat mogen ze on-
derling regelen en komt altijd goed.”

Vertrouwen speelt dan ook een  
belangrijke rol in de arbeidsrelatie 
tussen Anja en Jan. “Na al die jaren 
weet Anja bijna alles van me,  
alleen mijn pincode niet,” vertelt  
Jan lachend aan Achterhoek Nieuws. 
Ruzie of grote woordenwisselingen 
hebben ze in de afgelopen jaren niet 
gehad. “De sfeer is altijd goed ge-
weest. Er zijn ontzettend veel dingen 
geweest waar we om moesten la-
chen, en humor is zo belangrijk voor 
de werksfeer,” vertelt Jan. “Het enige 
nare dat gebeurd is, is dat er twee 
(oud-)medewerksters aan ziekte zijn 
overleden. Dat heeft echt wel impact 
gehad.”
 
Ook na veertig jaar gaat Anja nog 
steeds zonder tegenzin naar de  
praktijk. “Ik vind het nog steeds leuk,” 
zegt ze. “Voorlopig ga ik nog even 
door.”  

(bron: Achterhoek Nieuws  
Winterswijk)

COLUMN Astrid Kuiper

Tandje minder 
Het mag weer! Er is weer ruimte 
voor het volgen van trainingen  
en opleidingen (deze column werd 
begin oktober 2021 geschreven, 
red.). Dat is prachtig, want wat is  
er een rijk aanbod.

Sommige mensen vinden het 
moeilijk om de stap te zetten om 
een training of opleiding te volgen. 
Zien allerlei apen en beren op de 
weg. Meestal is het een kwestie 
van uit de comfortzone komen. Of 
zoals het heet: ‘een tandje bijzet-
ten’. Mogelijk geeft dat laatste een 
verkeerde indruk. Wanneer je ‘een 
tandje minder’ doet, zal het resul-
taat hetzelfde zijn, alleen zul je veel 
minder tot geen stress genereren. 

“Een tandje minder!,” riep mijn 
partner me destijds enthousiast 
toe. Dat kwam zo. In de vroege 
lente voor de coronapandemie 
had ik het plan opgevat om in de 
zomervakantie samen van Heidel-
berg in Duitsland naar Venetië te 
fietsen. In mijn hoofd speelden zich 
allerlei scenario’s af. We zouden 
twee passen nemen: de Buchner 
Höhe in Oostenrijk en de Passo 
de Resia in Italië. De reisroute had 
ik al helemaal uitgestippeld; het 
énige wat nog moest gebeuren, 
was mijn reisgenoot – en partner 
– mijn plan vertellen. Hij moest 
immers ook mee.

Toen het moment van de waar-
heid daar was, keek hij me eerst 
sceptisch aan. Vuurde daarna 
allerlei praktische vragen op me 
af: “Meen je dat nou echt, allebei 
maar twéé fietstassen voor alle 
bagage?” Et cetera, et cetera. 
Maar… hij toonde zich vervolgens 
steeds enthousiaster. Snel kwam 
het verlossende woord: “Natuurlijk 
gaan we samen.”
Gestaag klommen we vanaf 
Heidelberg heuvel op heuvel af. 
De tocht verliep voorspoedig. We 
fietsten door prachtige natuur en 
trotseerden enkele regendagen. In 
de verte zagen we ze liggen:  
de besneeuwde bergtoppen. 

Fantastisch!
En toen diende zich de eerste 
bergetappe aan. De avond ervoor 
raadpleegde ik minutieus het  
routeboek. Ik kreeg een onge-
makkelijk gevoel: zou het me wel 
lukken? En sprak me daarover uit 
tegen mijn partner. Die stelde voor 
om wanneer het even té werd te 
stoppen om op adem te komen. 
De eerste echte klim diende zich 
aan. Mijn partner riep op een  
gegeven moment: “Doe maar  
een tandje minder.” Met andere 
woorden, schakel even terug om 
lichter te trappen. Het wonder 
geschiedde: met de juiste aan-
wijzingen en een aangepast  
tempo kwam ik prima omhoog.  
Na de top volgde een tien kilo-
meter lange afdaling met een 
dalingspercentage van bijna tien 
procent. Geconcentreerd daalden 
we af. Deze strategie hielden we 
erin voor de rest van de reis. Dat 
leverde ons zowel dagelijks in de 
Alpen als bij de finish in de  
Veneto shining eyes op.

Met het volgen van een training 
of opleiding is het natuurlijk net 
zo. Gedurende de cursus word je 
steeds ‘sterker’ en dan is volledige 
inzet voldoende. En natuurlijk  
mag je én kan je soms even ‘een 
tandje minder doen’, dus terug-
schakelen. Dan steunen je mede-
cursisten en jij elkaar. In het ergste 
geval sleep je elkaar, als het moet, 
erdoorheen. Want zeg nu zelf, wat 
is er mooier dan aan het einde van  
zo’n training of opleiding verrijkt 
door zelfoverwinning en vergroting 
van kennis bij je thuis én in  
de mondzorgpraktijk stralend  
rond te lopen – dan is het écht 
‘altijd lente in de ogen van …’   

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

41 jaar tandartsassistent …
bij dezelfde tandarts 
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Samen met een psycholoog deed De Baat een onderzoek op 
straat. Ze vroegen aan voorbijgangers wat zij het vervelendste 
vinden in hun sociale omgang met anderen. Wat bleek? Een 
slechte adem staat op nummer twee. “We hebben toen ook 
gevraagd of ze het aan diegene vertellen als ze een slechte 
adem ruiken,” vertelt De Baat. “Vaak was dat niet het geval. 
Bijna iedereen ervaart het als een te grote stap om het tegen 
iemand te zeggen. Ze delen het alleen met degenen die 
heel dicht bij hen staan, zoals hun partner, vader of beste 
vriendin.” Volgens De Baat komt het dan ook regelmatig voor 
dat mensen met halitose kampen zonder het zelf te weten. 
“Dat is natuurlijk hartstikke vervelend, want dan wordt er over 
je gepraat. Dat zou je zelf toch ook niet willen? Daarom zou ik 
iedereen aanraden om je schroom opzij te zetten en het toch te 
vertellen. Je helpt er iemand namelijk écht mee.”  

Schrijnende gevallen  
Mensen die wel van het probleem op de hoogte zijn, kunnen 
daar ernstig onder gebukt gaan. Dat heeft De Baat zelf ervaren 
toen hij zo’n vijftien jaar geleden samen met een KNO-arts 
en een mondhygiënist een speekselspreekuur startte in het 
Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. “Dat heeft toen 
behoorlijk wat publiciteit gekregen in de pers: er was aandacht 
voor in kranten en op tv. Vanuit heel Nederland stroomden 
mensen naar het spreekuur. Het was opvallend dat er 
voornamelijk mensen op afkwamen die net een nieuwe relatie 
hadden. Hun nieuwe partner had dan aangegeven dat er toch 
een klein probleempje was. Een slechte adem is natuurlijk 
een barrière als je intiem wil zijn met iemand. Er waren ook 
schrijnende gevallen. Sommige mensen waren al tien jaar bij 
allerlei artsen onder behandeling, maar hadden nog steeds 
last van een slechte adem.” Dat komt volgens De Baat doordat 
nog steeds wordt gedacht dat de oorzaak in de maag ligt. 
“Mensen die van anderen hebben gehoord dat ze uit hun mond 
ruiken, gaan meestal eerst naar de huisarts. Dan ondergaan ze 
allerlei maagonderzoeken en behandelingen die allemaal niks 
helpen. Daar word je natuurlijk moedeloos van. En het ergste 
is dat het onnodig is, want in zo’n 90 procent van alle gevallen 
is de tong het probleem. Op de tong kan een witte, dunne 
aanslag zitten. Bacteriën hechten zich aan dit tongbeslag 
en produceren zwavelgassen. Die gassen veroorzaken de 
onaangename geur. De oplossing is meestal dus heel simpel: 
een tongschaper kopen en de oorzaak van het probleem 
wegschrapen.” 

De preventieassistent als halitosebegeleider 
De Baat is van mening dat er in mondzorgpraktijken te 
weinig aandacht is voor halitose. “Mijn ervaring is dat de 
meeste tandartsen zich gelijk op de tanden en kiezen 
focussen en de tong overslaan. Dat is zonde, want de 
meeste Nederlanders gaan een of twee keer per jaar naar 

“Preventieassistenten  
zijn perfecte begeleiders  
voor mensen met halitose”
Iedereen zal het herkennen: die ene oom bij wie je liever niet te dicht in de buurt komt door zijn niet zo frisse adem. Misschien ben je tijdens een 
gesprek zelf wel bang dat anderen jouw adem ruiken. En als preventieassistent kom je ongetwijfeld patiënten tegen bij wie de mondgeur te wensen 
overlaat. Kortom, iedereen heeft te maken met halitose – een onaangename of vieze geur uit de mond. Emeritus hoogleraar Gerodontologie Cees de 
Baat verdiepte zich in dit onderwerp en ontwikkelde speciaal voor preventieassistenten het nascholingsprogramma Halitose van AccreDidact. 

Cees de Baat: 

de tandarts. Als tongbeslag in de mondzorgpraktijk vaker en 
sneller opgemerkt zou worden, liepen er veel minder mensen 
met dit probleem rond.” Daarom vindt hij het AccreDidact-
nascholingsprogramma Halitose voor preventieassistenten ook 
zo van belang. In dit programma leren preventieassistenten 
wat de oorzaken zijn van halitose en hoe zij patiënten kunnen 
begeleiden om van het probleem af te komen. “Dat is 
ontzettend dankbaar werk. Het is geweldig als je iemand die 
er al heel lang mee worstelt, er eindelijk van af kan helpen. 
Regelmatig heb ik van patiënten gehoord dat zij dit zo graag 
jaren eerder hadden geweten. Je bent hun held.” 

Volgens De Baat kunnen preventieassistenten mensen met 
halitose perfect begeleiden. “Een vieze adem verhelpen 
omvat veel meer dan patiënten simpelweg een keertje 
vertellen wat het probleem is. Je moet de tijd nemen om goed 
uit te leggen waar de slechte adem vandaan komt en te 
adviseren wat de patiënt eraan kan doen. Een tongschraper 
gebruiken klinkt simpel, maar is dat allerminst. Bijna iedereen 
krijgt namelijk last van kokhalsreflexen. Het gebeurt dan ook 
regelmatig dat mensen weer stoppen met het schrapen, 
omdat ze het kokhalzen vreselijk vinden. Alleen patiënten die 
heel gemotiveerd zijn komen terug om advies te vragen. Het 
is als preventieassistent dus heel belangrijk om mensen echt 
te begeleiden en ze te leren hoe ze het kokhalzen kunnen 
onderdrukken. En dat kan! De truc is om de tong zo ver mogelijk 
uit te steken voordat je begint met schrapen. Als je de tong 

door Annemiek During

Ben je benieuwd naar het  
AccreDidact-nascholingsprogramma?  
Kijk dan op www.accredidact.nl, waar je abonnee 
kunt worden (bekijk de introductieaanbieding) of het 
programma los kunt kopen. Op pagina 4-5 in deze 
krant vind je een fragment uit het naslagwerk bij de 
e-learning.  

Over Cees de Baat  
Cees de Baat studeerde in 1976 af als tandarts aan de 
Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij startte zijn carrière als 
algemeen practicus in een groepspraktijk in Katwijk. Niet 
veel later ging hij daarnaast aan het werk op de univer-
siteit in Nijmegen, waar hij doceerde en onderzoek deed 
naar tandheelkundige problemen bij ouderen. In 1990 is hij 
gepromoveerd en in 1999 volgde zijn benoeming tot bijzon-
der hoogleraar Gerodontologie. Sinds eind 2013 is De Baat 
gepensioneerd, maar stilzitten doet hij niet. Hij werkt nog 
als adviseur op allerlei terreinen bij een grote mondzorg-
keten en schreef het nascholingsprogramma Halitose van 
AccreDidact.

“De oorzaak 
van halitose ligt 
meestal niet in 
de maag, maar 
op de tong”

vanaf dat moment op dezelfde plek houdt, kun je er van alles 
mee doen zonder te kokhalzen.” 

Geef nooit op
Toch kun je er niet zomaar vanuit gaan dat het patiënten thuis 
zelf lukt. Het advies van De Baat aan preventieassistenten is 
dan ook om patiënten na een paar weken terug te laten komen 
om te kijken hoe het gaat. Is er geen verbetering zichtbaar? 
Leg het dan nogmaals uit en oefen samen. De halimeter is 
een perfect instrument om patiënten te motiveren. De Baat 
legt uit: “Een halimeter is een apparaat dat eigenlijk in iedere 
mondzorgpraktijk aanwezig zou moeten zijn. Het geeft precies 
aan hoe sterk de concentratie van gassen is die uit je mond 
komt. Bij patiënten met ernstige halitose zal de score in eerste 
instantie hoog zijn. Als je de patiënt een paar weken later weer 
ziet en de score is omlaaggegaan, werkt dat heel motiverend. 
Zo kun je er samen voor zorgen dat de score uiteindelijk naar 
nul gaat. Ik wil preventieassistenten op het hart drukken om 
niet op te geven, ook al doen patiënten dat soms wel. Blijf ze 
motiveren en houd vol!”  

“Het is geweldig als 
je iemand die heel 
lang met halitose 
worstelt, er eindelijk 
van af kan helpen”
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Psychosociale aspecten  
van halitose
Psychosociale aspecten
Mensen die zelf merken of van 
anderen hebben gehoord dat ze 
halitose hebben en niet goed weten 
wat ze eraan kunnen doen, kunnen 
daaronder gebukt gaan. Veel men-
sen hebben echter te kampen met 
halitose zonder dat zij dit zelf weten. 
Anderen merken het op en spreken 
daar soms wel onderling over, maar 
niemand zet de stap om er met de 
betrokkene over te praten. Rond het 
probleem halitose heerst een enorm 
taboe. Het kan zelfs zo ver gaan dat 
iemand met halitose door de men-
sen in zijn omgeving wordt gemeden 
en zich afvraagt wat er toch aan 
de hand is. De een zal zich hierdoor 
uit zijn sociale omgeving terugtrek-
ken en een ander gaat zich juist 
overdreven inspannen om te worden 
geaccepteerd. 

Nog frustrerender is het als mensen 
wel van het probleem op de hoogte 
zijn, hulp zoeken bij professionele 
zorgverleners en in dit circuit jaren-
lang van het kastje naar de muur 
worden gestuurd. Ze ondergaan dan 
verschillende onderzoeken en be-
handelingen, maar de oorzaak van 
het probleem wordt niet vastgesteld. 
Deze mensen worden er vaak moe-
deloos van en proberen uiteindelijk 
maar te accepteren dat het pro-
bleem onoplosbaar is. Ze zien geen 
andere mogelijkheid dan met regel-
matig en intensief tanden poetsen en 
door middel van bijvoorbeeld kauw-
gom de geur te camoufleren. Dat 
intensieve tandenpoetsen kan zelfs 

leiden tot recessies van de gingiva. 
Bij degenen die het probleem niet 
accepteren, kunnen meer of minder 
ernstige psychosociale problemen 
ontstaan.

Het is duidelijk dat halitose een 
rampzalig psychosociaal probleem 
kan zijn. In verreweg de meeste 
gevallen is dit onnodig, omdat de 
oorzaak van halitose meestal op 
betrekkelijk eenvoudige wijze kan 
worden vastgesteld en adequate 
adviezen kunnen worden gegeven. 

Weliswaar veronderstellen veel 
auteurs van artikelen over dit 
onderwerp dat halitose een groot 
probleem is in het sociale verkeer 
en een belemmerende factor vormt 
in contacten met anderen, maar tot 
voor kort waren er geen onder-
zoeksresultaten die deze veronder-
stelling ondersteunen. Enkele jaren 
geleden is in die leemte voorzien 
door in Nederland uitgevoerde 
onderzoeken. 1, 2

Halitose in het sociale verkeer 
Het doel van het onderzoek van De 
Jongh et al. (2012) naar halitose als 
belemmerende factor in het sociale 
verkeer was antwoord te krijgen op 
de volgende vragen: 
1. Hoe vaak worden mensen in hun 

directe omgeving met halitose 
geconfronteerd? 

2. Welke van een aantal onaan-
trekkelijke aspecten in de sociale 
omgang beschouwt men als de 
grootste ‘afknapper’? 

3. Welke personen die halitose heb-
ben zou men erop attenderen? 

4. Hoe stelt men bij een persoon 
met halitose het probleem aan de 
orde? 

Het onderzoek werd uitgevoerd 
via www. panelwizard.com en 1002 
personen van 16 jaar en ouder par-
ticipeerden. Deze groep was naar 
geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, 
gezinssituatie en arbeidsparticipatie 
representatief voor de Nederland-
se bevolking van 16 jaar en ouder. 
De deelnemers kregen online drie 
vragen voorgelegd die gingen over 
enkele psychosociale aspecten van 
halitose (tabel 3.1 en 3.2). 

Op vraag 1 gaf bijna 90% aan wel-
eens met mensen met halitose te 
worden geconfronteerd. Nagenoeg 
15% gaf te kennen dagelijks iemand 
te treffen met halitose, 25% wekelijks 
en bijna 50% minder dan wekelijks. 
Mannen bleken statistisch signifi-
cant vaker dan vrouwen dagelijks 
of wekelijks mensen met halitose te 
treffen, namelijk 45% versus 35%. Dit-
zelfde was het geval voor werkenden 
ten opzichte van niet-werkenden: 
50% versus 27%. 

Als antwoord op vraag 2 vond 59% 
de geur van zweet de grootste 
‘afknapper’ in het directe contact 
met mensen en 37% slechte adem. 
Ongewenste haargroei op het  
gezicht en vieze oren werden op-
vallend weinig genoemd, respectie-
velijk 3% en 1%. Mensen met een hoog 
opleidingsniveau vonden statistisch 
significant vaker dan de groep 
mensen met een laag of middel-
baar opleidingsniveau een slechte 
adem de grootste ‘afknapper’: 43% 
versus 35%. Vreemd genoeg was het 
omgekeerde het geval voor de geur 
van zweet.

Met betrekking tot vraag 3 bleek of 
men aan een ander zou vertellen dat 
hij halitose heeft af te hangen van  
de sociale afstand waarop deze  
persoon zich bevindt. Hoe groter 
de sociale afstand, des te groter de 
kans dat dit niet zou gebeuren.  
Behalve bij familielid en vriend(in) 
waren alle verschillen tussen de 
kans percentages statistisch sig-
nificant. Als men een ander zou 
attenderen op halitose, zou men 
dat vrijwel altijd persoonlijk doen. 

Ook hier speelde de sociale afstand 
echter een rol, zij het in veel mindere 
mate en niet statistisch significant.
Wanneer het een collega betrof, 
gaven mannen statistisch signifi-
cant vaker dan vrouwen aan het 
persoonlijk te vertellen: 45% versus 
30%. Bovendien zouden vrouwen 
het statistisch significant vaker dan 
mannen helemaal niet vertellen aan 
een collega, 52% versus 40%. Dezelf-
de verschillen tussen mannen en 

vrouwen werden gevonden waar het 
hun leidinggevende zou betreffen: 
respectievelijk 31% versus 17 % en 68% 
versus 53 %. De veel minder directe 
manieren om een ander te atten-
deren op halitose werden nauwelijks 
gerapporteerd. 

Een verklaring voor de verschillen  
in reacties tussen mannen en 
vrouwen kan liggen in de feiten dat 
mannen veelal directer zijn in hun 

door Cees de Baat

Dit is een fragment uit het nascholingsprogramma Halitose  (AccreDidact Preventieassistent, december 2021).

TABEL 3.1  Vraag 1 en 2 met respectievelijk vijf en vier antwoordkeuzemogelijkheden

VRAAG 1 VRAAG 2

Komt u in uw omgeving wel eens mensen tegen met een 
slechte adem?

Hieronder staan vier zaken die ervoor kunnen zorgen dat 
u liever niet te dicht bij iemand in de buurt wilt zijn.

Welk van deze punten vindt u de grootste ‘afknapper’ bij 
iemand anders?

antwoordkeuzemogelijkheden antwoordkeuzemogelijkheden

ja, dagelijks als de ander naar zweet ruikt

ja, wekelijks als de ander een slechte adem heeft

ja, maar minder vaak (dan wekelijks) als de ander vieze oren heeft

nee, nooit als de ander ongewenste haargroei heeft op het gezicht 
(bijvoorbeeld oren en neus)

weet ik niet, nooit op gelet

Afbeelding 1.
Om een slechte adem te 
maskeren worden allerlei 
middelen aangewend

Afbeelding 2.
Halitose is een 
groot probleem in 
het sociale verkeer

“Mensen met halitose worden  
soms jarenlang van het kastje  
naar de muur gestuurd”

Hoe vaak komt u in uw omgeving mensen  
tegen met een slechte adem? 

Wat zijn de twee grootste afknappers  
bij iemand anders?

Afbeelding 3.

50%
Minder dan 

wekelijks

10%
Nooit

15%
Dagelijks

25%
Wekelijks

59%
Naar zweet ruiken

1%
Vieze oren

3%
Ongewenste  
haargroei op  
het gezicht

37%
Slechte adem
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ADVERTENTIE

opmerkingen en dat mannen een 
grotere arbeidsparticipatie hebben 
dan vrouwen. Het sociale verkeer 
van mensen met een arbeidsrelatie 
is immers intensiever dan dat van 
degenen zonder een arbeidsrelatie. 
In een arbeidsrelatie is een bepaal-
de fysieke nabijheid (bijvoorbeeld in 
een lift, in contact met klanten of tij-
dens werkoverleg) niet te vermijden.

[..]

TABEL 3.2  Vraag 3: Stel dat onderstaande personen in uw omgeving een slechte adem hebben, zou u ze dat vertellen? Zo ja, hoe zou u ze het liefst willen confronteren met dit gegeven?  
Wanneer u bijvoorbeeld geen partner of collega’s hebt, kiest u dan alstublieft voor de optie n.v.t.

mijn partner een familielid een vriend(in) een collega mijn baas of  
leidinggevende

een onbekende die ik toevallig tref of spreek,
bijvoorbeeld in trein of winkel

ik zou dat niet vertellen

ik zou dat persoonlijk vertellen

via briefje of e-mail

via sms of ping of whatsapp

via tandarts of mondhygiënist

via iemand anders

weet niet of geen mening

n.v.t.

Preventieassistent

Mechanische verwijdering van 
voedselresten, biofilm en bacteriën
Het mechanisch verwijderen van 
voedselresten, biofilm en bacteriën 
is mogelijk met alle bekende vor-
men van mondverzorging, inclusief 
tongreiniging, door het nuttigen van 
een stevig ontbijt, door het stimu-
leren van de speekselsecretie en 
door professionele mondreiniging. 
Sommige mensen hebben alleen 
ochtendhalitose.3 Ter bestrijding 
hiervan kunnen zij vaak volstaan 
met het nuttigen van een ontbijt met 

stevig voedsel, zoals bruin brood.  
’s Nachts vindt er nauwelijks natuur-
lijke reiniging van de mond plaats 
door de geringe speekselsecretie. 
Voedsel- en epitheelresten hechten 
zich ’s nachts gemakkelijk aan het 
slijmvlies en de bacteriën krijgen dan 
de kans deze resten af te breken en 
gassen te produceren. Vaak gaat 
de ochtendhalitose vanzelf over als 
de speekselsecretie weer op gang is 
gekomen, onder andere door stevig 
te kauwen. Het kleine beetje tongbe-
slag dat wellicht is gevormd, wordt 
door de reinigende werking van het 
speeksel en door het schurende 
contact van de tong met de stevige 
voedingsmiddelen direct verwijderd. 
Dit effect is bewezen in een onder-
zoek. Mensen met ochtendhalitose 
hadden een uur na het nuttigen van 
een ontbijt met stevig voedsel geen 
halitose meer, zelfs niet als zij geen 
enkele vorm van mondverzorging 
hadden uitgevoerd.4

De meest toegepaste manieren  
van mondverzorging, zoals tanden-
poetsen en het gebruik van flos-
draad, tandenstokers en interden tale 
borstels, hebben nagenoeg geen 
effect op halitose. Het meeste rende-
ment is te behalen met reiniging van 
de tong.5-10 Het werkingsmechanisme 
berust op het wegnemen van de 
voedselresten en de biofilm, in dit 
geval het tongbeslag, waardoor de 
bacteriën hun voedingsbron wordt 

ontnomen. Om de tongrug te reini-
gen, zijn diverse hulpmiddelen ver-
krijgbaar, zoals speciale tongborstels 
en tongschrapers. Goede ervaringen 
zijn opgedaan met de Scrapy® tong-
schraper. Reiniging van het papillen-
rijke achterste deel van de tongrug 
vinden veel mensen een vervelende 
bezigheid. Het onderdrukken van 
de kokhalsreflex is voor sommigen 
een probleem. Met enige oefening, 
door de tong vooraf maximaal uit 
te steken en maximaal uitgestoken 
te houden, blijkt dit probleem bij de 
meeste patiënten binnen enkele  
dagen opgelost. Professionele mond-
reiniging, onder andere het verwij-
deren van tandsteen en scaling en 
rootplaning bij parodontitis, kan zeker 
een bijdrage leveren aan de bestrij-
ding van halitose.11,12 Als tongbeslag 
echter de belangrijkste oorzaak van 
halitose is, heeft professionele gebits-
reiniging die niet gepaard gaat met 
reiniging van de tong en instructie 
voor dagelijkse zelfzorg van de tong 
een teleurstellend resultaat. 

1  Jongh A de, Baat C de, Horstman M. 
Psychosociale aspecten van halitose.  
Ned Tijdschr Tandheelkd. 2012;119:436-40.

2  Jongh A de, Baat C de, Horstman M,  
Wijk AJ van. Subjectieve mondgeurperceptie 
en sociaal functioneren. Ned Tijdschr 
Tandheelkd. 2013;120:194-8.

3 Snel J, et al. Volatile sulphur compounds in 
morning breath of human volunteers.  
Arch Oral Biol. 2011;56:29-34.

4 Suarez FL, Furne JK, Springfield J,  
Levitt MD. Morning breath odor:  
influence of treatment on sulphur gases.  
J Dent Res. 2000;79:1773-7.

5 Broek AMWT van den, Feenstra L,  
Baat C de. A review of the current 
literature on aetiology and  
measurement methods of halitosis.  
J Dent. 2007;35:627-35.

6 Scully C, Greenman J. Halitology 
(breath odour: aetiopathogenesis and 
management). Oral Dis. 2012;18:333-45.

7 Wu J, Cannon RD, Ji P, Farella M,  
Mei L. Halitosis: prevalence, risk factors, 
sources, measurement and treatment: 
a review of the literature. Aust Dent J. 
2020;65:4-11.

8 Broek AMWT van den, Feenstra L,  
Baat C de. A review of the current 
literature on management of halitosis. 
Oral Dis. 2008;14:30-9.

9 Sleen MI van der, Slot DE, Trijffel E 
van, Winkel EG, Weijden GA van der. 
Effectiveness of mechanical tongue 
cleaning on breath odour and tongue 
coating: a systematic review.  
Int J Dent Hyg. 2010;8:258-68.

10 Kapoor U, Sharma G, Juneja M,  
Nagpal A. Halitosis: Current concepts  
on etiology, diagnosis and management. 
Eur J Dent. 2016;10:292-300.

11 Pham TAV, et al. Clinical trial of oral 
malodor treatment in patients with 
periodontal diseases. J Periodont Res. 
2011;46:722-9.

12 Soares LG, Castagna L, Weyne SC, Silva DG, 
Falabella MEV, Tinoco EMB. Effectiveness 
of full and partial-mouth disinfection on 
halitosis in periodontal patients. J Oral Sci. 
2015;57:1-6.

Afbeelding 4.
Extreem uitgestoken tong en het zo ver mogelijk naar achter op de 
tong plaatsen van de tongschraper, die vervolgens over de tong naar 
voren wordt bewogen
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Waarom is dat zo? 
“Er zijn weinig mensen die voor hun lol naar de tandarts gaan. 
Sterker nog, sommigen staan doodsangsten uit. Daarom is het 
ontzettend belangrijk dat je er als praktijk alles aan doet om 
ervoor te zorgen dat mensen zich toch fijn voelen. Dat ze den-
ken: ‘Hè, zo erg was het eigenlijk helemaal niet. Als het dan toch 
moet, kom ik hier graag terug’. Om dat te bereiken, is zorg van 
topkwaliteit bieden niet genoeg. Als mensen zich niet prettig 
voelen, gaan ze gewoon naar een andere praktijk. Want goede 
kwaliteit is tegenwoordig overal te krijgen. Met gastvrijheid kun 
je je onderscheiden.” 

Wat versta je onder gastvrijheid? 
“Ik weet nog goed hoe een tandartsbezoek er zo’n vijftig jaar ge-
leden uitzag. Je kwam binnen en nam plaats in de wachtkamer. 
Als de zoemer ging, mocht je doorlopen naar de behandel-
ruimte. Geen baliemedewerker die goedemorgen zei en geen 
assistent die je kwam ophalen. In de behandelkamer deed je je 
mond open om behandeld te worden en dat was het dan. Het 
was dus hartstikke onpersoonlijk en precies het tegenoverge-
stelde van gastvrij. Een gastvrije mondzorgpraktijk is een praktijk 
waar mensen zich gezien en gehoord voelen, waar ze met een 
goed gevoel binnenkomen én weer weggaan.”

Dat klinkt eigenlijk heel simpel. Maar hoe zorg je daar dan 
voor? 
“Allereerst is het heel belangrijk om je te realiseren dat gast-
vrijheid niet iets vanzelfsprekends is. Uit een onderzoek dat is 
uitgevoerd bij bedrijven blijkt dat 95 procent van de medewer-
kers zichzelf heel gastvrij vindt. Maar als ze dezelfde vraag over 
collega’s beantwoorden, daalt dat percentage naar 50 procent. 
Zo gastvrij vinden we elkaar dus niet. Daarom is gastvrijheid 
iets waaraan je samen met alle praktijkmedewerkers betekenis 
moet geven: wat betekent gastvrijheid in onze praktijk? Bekijk de 
praktijk eens als je eigen huiskamer; jij werkt er immers elke dag 
en voelt je er thuis. Hoe wil je dat de mensen die bij je op bezoek 
komen zich voelen? En bovenal: hoe ga je daarvoor zorgen? Er 
zijn allerlei momenten tijdens een telefoongesprek of het bezoek 
aan de praktijk waarop cliënten kunnen aan- of juist afhaken. 
Die momenten noem ik impactmomenten. Op die momenten 
is zowel verbale als non-verbale communicatie ontzettend be-
langrijk. Door hierover samen te praten en afspraken te maken 
over hoe jullie op die momenten met cliënten omgaan, ontstaat 
er een concreet beleid. In dit beleid heeft iedereen een rol, van 
telefonist tot tandarts. Ik wil absoluut af van het traditionele 

Vroeger viel er weinig te kiezen; je ging gewoon naar de tandarts bij je om de hoek. Tegenwoordig kiezen mensen zelf bij welke 
praktijk zij behandeld willen worden. Daarbij gaan ze uiteraard voor goede zorg, maar ook – en misschien zelfs wel meer – 
voor een praktijk waar zij zich prettig en gastvrij ontvangen voelen. Hoe je daarvoor zorgt, weet Cecil Penso als geen ander. Al 
sinds 1986 geeft hij trainingen over communicatie, gedrag en gastvrijheid aan bedrijven en professionals in allerlei branches, 
van makelaars tot hoveniers. Ook tandartsen, mondhygiënisten en (preventie)assistenten kunnen veel van Penso leren: 
“Gastvrijheid is in de mondzorg eigenlijk nóg belangrijker dan in andere branches.”

idee dat de assistent de aardige en warme vrouw is die vragen 
stelt en de tandarts verder geen rol speelt in het bieden van 
gastvrijheid. Je doet het écht samen. Want alleen dan klopt het 
totaalplaatje.”

Een beleid vormgeven klinkt ingewikkeld. Is dat het ook? 
“Nee hoor. Mijn slogan is: onderscheidend zijn is gewone dingen 
bijzonder doen. Daarmee bedoel ik dat je ervoor moet zorgen 
dat het gastvrijheidsbeleid past bij de praktijk en de normale 
handelswijze. Als je ontzettend veel moeite moet doen om iets 
te doen wat je voorheen nooit deed, gaat het natuurlijk nooit 
lukken. Dat houd je niet vol. Een gastvrijheidsbeleid hoeft niet 
groot te zijn. Het belangrijkste is dat het goed staat en dat ie-
dereen erin gelooft. Dan gaat iedereen ervoor.” 

Wat is volgens jou de kern van gastvrijheid in de mond-
zorgpraktijk?  
“Voor mij is het van groot belang dat je de patiënten die in de 
praktijk komen, behandelt als cliënten. Het woord ‘patiënt’ sug-
gereert een afhankelijkheidsrelatie. Die is er natuurlijk ook wel: 
de patiënt weet vaak weinig van mondzorg af, dus is hij of zij 
afhankelijk van de kennis en kunde van de mondzorgprofessio-
nals. Maar je kunt het ook omdraaien. De praktijk is namelijk óók 
afhankelijk van de patiënt. Geen patiënten betekent geen fac-
turen. En geen facturen betekent geen salaris. Door patiënten 
als cliënten te behandelen, laat je zien dat je begrijpt dat zij een 
bewuste keuze hebben gemaakt voor de praktijk waar je werkt 
en daarmee jouw salaris betalen. Die bewustwording maakt dat 
je wilt dat cliënten zich prettig en welkom voelen.” 

Hoe behandel je cliënten dan?
“Als iemand een afspraak heeft, weet je vaak precies wat de 
content is. Dat betekent dat je weet welke behandeling je gaat 
uitvoeren en wat je daarvoor moet klaarleggen. Maar weet je 
ook wie de cliënt precies is? Wat hij of zij voor werk doet? En 
wat diegene belangrijk en leuk vindt in het leven? Dat noem 
ik de context. In een gastvrije mondzorgpraktijk gaat het niet 
alleen om de content, maar ook om die context. Door oprechte 
interesse te tonen in cliënten, leer je de mens achter de mond 
kennen. Cliënten voelen zich dan veel meer dan iemand met 
een tandvleesontsteking of veel plaque. Ze zijn een mens.”   

Is er in de praktijk wel tijd om de mens achter de mond te 
leren kennen? 
“Zeker! Ik raad iedere mondzorgprofessional aan om voor de 
behandeling een paar minuten de tijd te nemen om de cliënt 
persoonlijke aandacht te geven. Noteer altijd even in het dossier 
waar jullie het overgehad hebben, zodat je daar de volgende 
keer weer op kan terugkomen. Door een kort maar oprecht 

gesprek te voeren, zit de cliënt gelijk heel anders in de stoel. Dit 
is ook een goed moment om te vragen hoe de cliënt tegenover 
de behandeling staat. Sommige mensen zullen uit zichzelf al 
vertellen dat ze het best spannend vinden, anderen durven dat 
niet. Door proactief te zijn en het te vragen, voelen mensen zich 
welkom om hun angst te delen. Het feit dat je aandacht hebt 
voor de angst van de cliënt doet veel mensen al heel goed. 

Wil je het echt goed aanpakken? Plan dan per dagdeel één 
afspraak minder in. Tandartsen zijn daar vaak huiverig voor, 
omdat ze denken dat het geld kost. Maar het levert je zo veel op. 
Er is ruimte, minder werkdruk en minder uitloop. Dat is voor jezelf 
fijn, maar al helemaal voor de cliënt.  Precies op tijd de behan-
delkamer binnengeroepen worden draagt heel veel bij aan de 
beleving van de cliënt.” 

Zo’n gesprek vooraf is een voorbeeld van een impactmo-
ment. Wat zijn andere momenten waarop je als (preven-
tie)assistent impact hebt?
“Je hebt nooit een tweede kans voor een goede eerste in-
druk. Die eerste-indrukmomenten zijn dus heel belangrijk om 
cliënten de gastvrijheid van de praktijk te laten ervaren. Zo is 
elk telefoongesprek een impactmoment. Voor nieuwe cliënten 
is dat de eerste kennismaking met de praktijk, voor mensen die 
al langer cliënt zijn is het een bevestiging dat zij de juiste keuze 
hebben gemaakt. Om een goede eerste indruk te maken, luister 
je goed als iemand zijn of haar naam zegt. Door die naam te 
herhalen, laat je zien dat de cliënt geen nummer is, maar ie-
mand die herkend wordt. Ook de binnenkomst van een cliënt is 
een moment waarop je als assistent impact kunt – of nee, moet 
– hebben. Hierbij is het van belang dat je altijd laat merken dat 
je degene die binnenkomt gezien hebt, óók als je net midden 
in een telefoongesprek zit. Glimlach en knik even vriendelijk. 
Als je opgehangen hebt, heet je de cliënt alsnog welkom. Niets 
zeggen is geen optie, nooit. Dus ook niet als je even door de 
wacht- of behandelkamer loopt om bijvoorbeeld iets uit een 
kast te pakken. Ook dan kijk je de cliënt altijd aan en begroet je 
hem of haar. Het is jouw huiskamer, weet je nog? Vertel het de 
cliënt ook altijd als de behandeling ervoor uitloopt. Zo manage 
je de verwachtingen en ziet de cliënt in dat je zijn of haar tijd op 
waarde schat. 

Een ander impactmoment is als de cliënt op het punt staat om 
de praktijk te verlaten. Ik adviseer om altijd aan te geven dat de 
cliënt niet hoeft te aarzelen om te bellen als hij vragen of last 
heeft. Door dat te zeggen, verlaag je de drempel om daad-
werkelijk te bellen. Door uitnodigend te zijn, voelt de cliënt zich 
serieus genomen.”  
 
Welke rol spelen omgevingsfactoren in de beleving van 
gastvrijheid?
“De allereerste indruk krijgt de cliënt als hij of zij de praktijk bin-
nenloopt. Denk dus goed na over hoe je de wachtruimte inricht. 
Allereerst is het prettig voor cliënten als ze snel opgemerkt en 
(non-)verbaal welkom geheten worden. Zorg er dus voor dat 
de balie op een logische plek staat. Daarnaast bepaalt de 
inrichting van de wachtruimte de sfeer van de praktijk. Ook een 
strakke, functionele omgeving kun je eenvoudig een warmere 
sfeer geven. Denk bijvoorbeeld aan een kleurtje op de muur, 
een mooi kunstwerk of een plant – die dan uiteraard wel goed 
onderhouden moet worden. Tot slot hebben ook de materialen 
invloed op de uitstraling van de entree en wachtruimte. Staan 
er alleen harde materialen of maak je ook gebruik van zachte 
materialen?”

Nu weten we beter wat gastvrijheid in de mondzorgprak-
tijk betekent. Tot slot: wat levert het je op? 
“Echt iedereen heeft baat bij een gastvrijheidsbeleid dat door 
alle medewerkers van de praktijk goed uitgevoerd wordt. 
Allereerst natuurlijk de cliënten, die zich prettig ontvangen en 
behandeld voelen. Daardoor zijn ze relaxed en positief. Dat komt 
ook de sfeer in de mondzorgpraktijk ten goede. Je zult mer-
ken dat de energie die je in een ander steekt uiteindelijk weer 
terechtkomt bij jezelf.” 

“In een gastvrije praktijk 
voelt een cliënt zich  
gezien en gehoord”

Cecil Penso over gastvrijheid in de mondzorgpraktijk 

“Onderscheidend  
zijn is gewone dingen 
bijzonder doen” 

door Annemiek During 

CECIL PENSO:

“Je hebt nooit 
een tweede kans 
voor een goede 
eerste indruk” 
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AFLEVERING 2  

Moet je alles  
kunnen zien? 

Vorige keer stelde ik jullie de vraag 
of je als stoelassistent altijd alles 
moet kunnen zien. Deze vraag wil ik 
deze keer graag bespreken. In mijn 
trainingen is dit soms een onder-
werp van flinke discussie. Voor veel 
stoelassistenten is het klip en klaar. 
Natuurlijk moet je alles kunnen zien! 
Als je het niet ziet, dan kan je toch 
niet assisteren? 

Nou, dat waag ik te betwijfelen…

In sommige situaties is het erg las-
tig om goed zicht in de mond van 
de patiënt te krijgen. Achter in de 
mond is het uiteraard lastig. Maar 
ook als de tandarts erg over de  
patiënt gebogen zit, of grote han-
den heeft die het zicht wegnemen. 
Om het goed te kunnen zien, moet 
je soms sterk buigen of opzij leunen. 
Nu is dit voor even niet zo erg. Maar 
zonder dat je het door hebt, zit je 
vaak hele dagdelen scheef of ge-
bogen. Dat is niet prettig voor je rug, 
nek en armen. 

Het heikele punt is meestal dat 
assistenten graag een stap vooruit 
denken en controle houden. Dit is 
natuurlijk een belangrijk deel van 
je vak! Maar vooruit denken en 
controle houden kan op meerdere 
manieren. Stel jezelf de vraag: is 
het écht nodig dat ik alles zie? Kan 
ik ook op andere manieren, zonder 
direct zicht, weten wat de tandarts 
doet? 

Vooropgesteld, in sommige situ-
aties moet je echt even opletten. 
Uiteraard zal je dit dan ook doen. 
Maar in veel standaardsituaties 
hoef je echt niets te zien. Bedenk 
weer dat je werkt als een team. 
De tandarts ziet namelijk alles. 
Maak samen afspraken. Je kan de 
tandarts een signaal geven dat je 
niet meer direct zicht hebt. Vraag of 
hij toelicht wat hij doet, of wat zijn 
timing is. Jij kan dan ontspannen 
zitten en toch controle houden. Ook 
kan je afspreken dat de tandarts 
je een klein duwtje geeft met de 
boorkop als je niet helemaal op de 
goede plek zit met je instrument. Hij 
kan ook toelichten waar hij wil dat 
je bijvoorbeeld de blauwe lamp of 
afzuiger vasthoudt.

Wees creatief. Gebruik bijvoorbeeld 
zelf ook een spiegel voor indirect 
zicht. Of denk mee. Moedig de tand-
arts aan waar mogelijk te werken 
met cofferdam. Dat maakt jouw 
werk ook makkelijker. Leg het bij de 
betreffende behandelingen alvast 
klaar. Nog beter: leer het zelf toe te 
passen. Dit vergt natuurlijk allemaal 
zorgvuldige afstemming met de 
tandarts met wie je samenwerkt. 

De basis van een goede four-han-
ded samenwerking is vertrouwen in 
het team. Als de tandarts weet wat 

jij wel of niet ziet, dan kan hij daar op 
inspelen. Het zal je misschien verras-
sen dat de meeste tandartsen dat 
geen enkel probleem vinden. 
Verder is goed samenwerken vooral 
veel samen oefenen. Tandarts en 
auteur Herlund Skovsgaard noemt 
dit ‘dancing hands’. Goed getrainde 
handen en een vloeiende (four-han-
ded) samenwerking geeft een 
ontspannen behandeling. Niet alleen 
voor de patiënt, maar met name 
voor het team.
 
In de volgende aflevering wil ik aan-
dacht besteden aan de zelfstandig 
werkende (paro)preventieassistent. 
Heb je alvast prangende vragen  
voor me? Mail ze dan naar  
redactie@detandartsassistent.nl. 

JE WERKPLEK: ZIT DAT WEL GOED?

De vorige keer schreef ik in deze rubriek over een aantal basisvoorwaarden. Bijvoorbeeld of je nu beter zittend of 
staand kan werken. Ook vind ik het altijd belangrijk dat je weet dat jij als assistent een onmisbaar onderdeel bent 
van het tandheelkundige team. Zonder stoelassistent heeft de tandarts een zware dag. Vergeet ook niet dat jij dé 
kenner bent van four-handed werken. De tandarts kan nog veel van je leren. Neem die rol ook op je. Het is tenslotte 
teamwork. Samen kom je verder! 

Amber Denekamp is ergonoom, 
registerarbeidsdeskundige en 
 directeur/eigenaar van Terzet.  
Zij geeft regelmatig cursussen 
en voordrachten over ergonomie 
in de mondzorg en heeft talloze 
(mond)zorgverleners van advies 
over ergonomie en arbeids - 
(on)geschiktheid voorzien. 

“De basis van een goede 
four-handed samenwerking 
is vertrouwen in het team”

Amber Denekamp

door Amber Denekamp

COLUMN Mattie Steens

Voorlichting?
In mijn vorige column berichtte ik jullie nog over mijn werk als 
vaccinprikker, of liever gezegd vaccinatiemedewerker bij de GGD in 
Rotterdam. Het prikken op de grote priklocaties is inmiddels achter de 
rug, nu zijn we bezig met het zogenoemde ‘fijnmazig vaccineren’. Op 
kleine pop-uplocaties her en der in de stad spreken we mensen aan 
op straat en geven we uitleg over het vaccin.

We gaan zeer zeker niet de dis-
cussie aan. De mensen die echt 
niet willen, halen we ook op deze 
manier niet over. Het wantrouwen 
in het vaccin, in de farmaceu-
ten, in de Nederlandse regering 
blijkt groot te zijn. Net zoals in ons 
dagelijks werk heeft het overtui-
gen en belerend toespreken vaak 
een averechts effect. We creëren 
hiermee zelfs een afstand tot 
onze patiënten waardoor we ze 
helemaal niet meer bereiken en er 
weinig tot niets van ons preventie-
verhaal aankomt. “U zou eens wat 
minder Red Bull moeten drinken” 
of “Uw poetsen zou wel wat beter 
kunnen!” We ervaren allemaal elke 
dag dat deze manier van ‘voor-
lichting’ geven zelden het beoogde 
effect heeft. Als we iets zien wat in 
onze ogen beter kan, schieten we 
van nature in de verbeterreflex. 

Dat is een valkuil waar we zó mak-
kelijk in trappen. Sinds een paar 
weken woont mijn 17-jarige zoon 
bij mij in huis. Daarvoor woonde ik 
alleen. Hij heeft voor de zomer zijn 
havodiploma gehaald en wilde 
een jaar even geen school, lekker 
veel werken en lekker veel gamen. 
Hij heeft een prima horecabaan bij 
mij om de hoek, dus het plan was 
snel gemaakt. 

We hebben samen zijn kamer 
geverfd, ingericht en een bed 
getimmerd. Én zijn game-toestand 
geïnstalleerd. Ik heb vroeger, lang 
geleden toen de computers nét 
uitgevonden waren, ooit Lara Croft 
(Tomb Raider) gespeeld, maar 
verder is de wereld van de diehard 
gamers mij volslagen onbekend. 

Mijn verbeterreflex mopperde na-
tuurlijk steeds op de tijd, tot diep in 
de nacht, die hij al gamend door-
brengt. ’s Morgens niet zijn bed uit 
kunnen komen, zijn yoghurtbakjes 
niet opruimen, zijn kleren laten lig-
gen waar hij ze uittrok, allemaal de 

schuld van dat stomme ge-game. 
Uiteraard veranderde er niks door 
mijn gemopper, totdat ik op zijn 
verzoek eens achter het vervaar-
lijk ogende schiettuig plaatsnam. 
Na de nodige onhandigheid en 
een moeizaam leerproces van 
veel vallen en weinig opstaan 
stond ik ineens in de fascinerende 
wereld van Call of Duty, en ik zag 
hoe verdomd moeilijk het in het 
‘battlefield’ is. Wat een ongelooflij-
ke skills heb je nodig om alleen al 
de eerste minuut te overleven... en 
met mijn bewondering voor hem 
kwam het begrip.

Inmiddels drinkt hij minder Red 
Bull, poetst beter zijn tanden, zet 
zijn yoghurtbakje meteen in de 
vaatwasser, mopper ik een stuk  
minder en hebben we meer 
wederzijds begrip. Dit is wat niet al-
leen geldt voor mij als ouder, maar 
ook voor mijn werk in de prikstraat 
en al helemaal voor ons mooie 
werk als (preventie)assistent: met 
begrip en inzicht in de patiënt 
wordt ons voorlichtingsverhaal 
effectiever en voor ons heel veel 
bevredigender!   

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

“Als we iets zien  
wat in onze ogen 
beter kan, schieten 
we van nature in de 
verbeterreflex”

ADVERTENTIE

 Meest complete assortiment aan Nederlands- en Engelstalige medische boeken

 Deskundig advies van onze boekverkopers

 Snelle levering

 Kosteloos retourneren

 Betaling achteraf

 Geen verzendkosten vanaf € 20,- binnen Nederland

Tot ziens op geneeskundeboek.nl!
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Ze lag in de behandelstoel bij haar tandarts toen hij haar vroeg of ze misschien zijn assistent wilde 
worden. Het leek haar wel leuk, al wist ze totaal niet wat het inhield. Zo’n twee decennia later kan Ingrid 
Aarden zich geen dag herinneren waarop ze minder zin in de werkdag had als de wekker ging. Ze is in-
middels al 18 jaar chirurgisch assistent bij een tandarts-implantoloog, en zeker niet de minst bekende: 
Jack Plooij, bij veel tv-kijkers bekend als verslaggever bij Formule-1-wedstrijden.   

“In achttien jaar  
samenwerken met  
Jack Plooij heb ik me 
nog nooit een dag 
verveeld!”

Het beeld dat je als mondzorgprofessional elke dag tussen 
dezelfde vier muren werkt, gaat bij Ingrid Aarden totaal niet op. 
Integendeel, ze rijdt zo’n 2500 kilometer per maand. “Als chirur-
gisch assistent van Jack werk ik bij DentConnect, bij de afdeling 
Partners in Implantologie. DentConnect is een keten met vesti-
gingen in  heel Nederland. Wij bedienen samen elf praktijkves-
tigingen tussen Vlaardingen en Tiel. Vroeger werkten we soms 
ook in Maastricht en Geleen, maar daar heeft DentConnect nu 
een praktijk mét implantoloog overgenomen die deze regio 
voor z’n rekening neemt. Als Jack afwezig is, assisteer ik bij een 
andere implantoloog. Dan stap ik bijvoorbeeld om 06.15 uur in 
de auto, omdat ik om 08.00 uur in Middelburg moet beginnen.” 

Uitdagingen
Haar fulltime aanstelling, met daarbij opgeteld nog al die 
reistijd, vult een stevig deel van Ingrids leven. Maar als moeder 
van vier kinderen begon het anders. “Toen mijn jongste op de 
basisschool zat, nam ik de uitnodiging van mijn tandarts aan 
om zijn assistent te worden. Ik ging werken onder schooltijd, zo-
dat ik altijd de kinderen naar school kon brengen en van school 
halen. In de schoolvakanties was de praktijk dicht, omdat de 
tandarts zelf ook kinderen had. Gelukkig ben ik gezegend met 
kerngezonde kinderen. Ik heb nooit van de praktijk weg gemoe-
ten vanwege een ziek kind thuis.”
Maar na drie jaar had ze dit werk wel een beetje gezien. Ze 
reageerde op een advertentie voor een chirurgisch assistent, 

volgde een cursus bij implantaatfabrikant Straumann en ging 
aan de slag in de functie waarin ze zich iedere dag volkomen 
happy voelt. “Soms bedenk ik hoe jammer het is dat ik dit niet 
eerder heb geweten, dan had ik dit werk al veel langer kunnen 
doen.” 

Visueel ingesteld
Haar functie valt officieel onder de categorie ‘Assistent Plus’. 
Dat betekent dat ze aanvullende cursussen volgde voor onder 
meer het maken van röntgenfoto’s: een certificaat dat iedere 
vijf jaar vernieuwd moet worden. Ook volgde ze bij Edin Dental 
Academy een cursus voor verdoven. Dat kostte haar weinig 
moeite. “Als je het allemaal heel erg leuk vindt, gaat het leren 
eigenlijk vanzelf. Tegen je zin in leren lijkt me een stuk lastiger. 
Wel ben ik erg visueel ingesteld. Dat betekent dat ik uit boeken 
veel minder leer dan dat iemand mij in de praktijk laat zien hoe 
het moet. Dus stages en praktische werkervaring zijn voor mij 
uiteindelijk de beste leerschool.”
Volgens Ingrid leer je het vak “gewoon” in de praktijk, al moet 
je in het begin goed nadenken bij alles wat je doet. “We werken 
chirurgisch, dus je moet alles steriel uitpakken en klaarleggen. 
Niet voor niets produceren we op één dag twee vuilniszak-
ken vol afval met jassen, mutsen, hoezen en disposables. Je 
verzorgt de foto’s, werkt de patiëntenkaart bij op de computer, 
begeleidt de behandeling en verzorgt de nazorg als de patiënt 
vertrekt. Schoonmaken, doorspoelen, en je haalt de volgende 
patiënt op.”

Lelijke dingen  
Of het nu om één enkel implantaat gaat of het aanbrengen van 
een klikprothese, de meeste patiënten zijn flink zenuwachtig 
voor de behandeling. Het is Ingrids taak ze gerust te stellen. “Ik 
zeg dan: ‘We gaan kletsen en kijken, we gaan nog niks doen’.” 
Veel patiënten willen onder narcose, wat volgens Ingrid goed 

laat zien dat ze de ernst van de behandeling overschatten. “Een 
implantaat aanbrengen is minder heftig dan een zenuwbehan-
deling of een vijfvlaksvulling. Na onze behandeling zeggen pa-
tiënten altijd opgelucht: als ik dát had geweten…” Toch kunnen 
patiënten die voor een klikprothese komen – de meerderheid, 
volgens Ingrid – soms best onaangenaam zijn. Ze hebben vaak 
al een voortraject van zo’n twee jaar achter de rug om aan 
de voorwaarden van de verzekeraar te voldoen en projecte-
ren soms hun angst en frustratie op Ingrid. “Ik krijg soms in de 
wachtkamer echt lelijke dingen naar m’n hoofd geslingerd. 
Maar daar sla ik me wel doorheen, ik ga niet bits doen. Je werkt 
in de zorg, patiënten die angstig zijn reageren op hún manier. 
Maar als ze dan bij de tandarts weer poeslief doen, maak ik wel 
even duidelijk dat meneer net in de wachtkamer nog niet zo 
blij was. Vriendelijk blijven betekent natuurlijk niet over je heen 
laten lopen.”

Volledig verwaarloosd
Vrijwel alle patiënten zijn na het behandelingstraject erg tevre-
den, volgens Ingrid. “De meeste patiënten die een klikprothese 
krijgen, verzuchten na afloop dat ze het eigenlijk tien jaar eerder 
hadden moeten doen. Dat betekent niet dat we alleen maar 
oudere mensen helpen. Ik had pas nog een vrouw van 27 jaar, 
volledig edentaat. Dan zie ik 1994 als geboortejaar staan, dat 
vind ik best heftig. En we zien vaker jonge mensen bij wie het 
gebit, om welke trieste reden dan ook, volledig verwaarloosd 
is. Bij de meeste mensen met een klikprothese komt daar nog 
bij dat ze niet gewend zijn aan de verzorging die hun mond ook 
nú nodig heeft: dagelijks stokeren en poetsen, zeker één keer 
per jaar naar de tandarts. De nazorg van onze behandelingen 
ligt bij de praktijken zelf. We dringen er daarom bij preventieas-
sistenten sterk op aan hun patiënten heel goed voor te lichten 
over het belang van dagelijkse mondverzorging. Laat je dat 
weg, dan vallen implantaten op termijn gewoon uit.”

Strand en shoppen
Ingrid vindt haar leeftijd niet interessant voor dit verhaal. Maar 
wordt de intensieve manier waarop ze dit vak uitoefent fysiek 

door Kees Adolfsen

“Als je het allemaal 
heel erg leuk vindt, 
gaat het leren 
eigenlijk vanzelf” 

WERK & LEVEN
Chirurgisch assistent Ingrid Aarden

niet steeds zwaarder? Ze heeft er geen enkele moeite mee, 
springt ’s ochtends uit bed als de wekker gaat. En als ze ’s 
avonds laat haar kussen raakt, is ze vertrokken. Gezegend met 
een gezonde slaap dus. “Maar ik heb wel nagedacht over die 
fysieke belasting. Ik heb de sportschool geprobeerd, maar dat 
bleek niet mijn ding. Tennissen: idem dito. Ik hou van shoppen 
en woon aan het strand: daar haal ik mijn ontspanning uit. En 
mijn vier kinderen en drie kleinkinderen wonen niet ver. Ik heb 
geen partner, maar als ik wil, heb ik veel aanloop. Als ik na een 
lange dag thuiskom, is het lekker dat niemand aan me vraagt 
wat en hoe laat we eten.”

Behandelen in Irak
Achttien jaar samenwerken met implantoloog Jack Plooij heeft 
haar nog nooit een dag verveeld. Op de vraag of ze nog van 
hem leert, antwoordt ze laconiek: “Natuurlijk, maar ongetwijfeld 
leert hij ook van mij.” Wát hij dan van haar leert, daar moet ze 
lang over nadenken. “Het gaat heel vloeiend allemaal. Als hij 
kijkt weet ik al wat hij bedoelt. Het is ook gezellig, we carpoolen 
soms. Je werkt als vrienden samen, hij ziet mij vaker dan zijn 
vrouw.” 
Heel bijzonder was hun gezamenlijke uitzending naar Irak, na 
de Golfoorlog. Met hulp van de Nederlandse overheid was daar 
een tandartspraktijk gebouwd; ze gingen er na de eerste oorlog 
eens in de twee maanden naartoe. “Het was heel bijzonder. De 
mensen zijn supervriendelijk daar. Als vrouw stel je natuurlijk 
weinig voor in die cultuur. Maar op het laatst gaven de mannen 
mij na hun behandeling gewoon een hand.”

Verkiezing
Vanwege haar inzet droeg haar werkgever Ingrid in 2013 voor 
bij de verkiezing ‘Tandartsassistent van het jaar’. Ze legde het 
af tegen de assistent van een dove tandarts. Maar daar was ze 
niet rouwig om. “Als je wint, moet je als ambassadrice van alles 
in de publiciteit gaan doen. Ik vond alles rond die verkiezing al 
heel spannend: op camera je werk doen en daarna geïnter-
viewd worden. Ik zat er geloof ik een beetje suf bij.” Te veel in de 
belangstelling, dat hoeft van Ingrid kortom niet zo.   

Het coronavirus is aan een nieuwe opmars bezig en het 
aantal besmettingen brak recent records, hoewel het over-
grote deel van de bevolking inmiddels volledig is gevacci-
neerd. Kort na het uitbreken van de coronapandemie moes-
ten mondzorgpraktijken enkele weken de deuren sluiten, 
maar sindsdien konden ze gelukkig open blijven. 

Sindsdien zijn er nauwelijks coronabesmettingen gerap-
porteerd die terug te voeren waren op de mondzorgsetting. 
Toch komen er in de praktijk veel patiënten langs en werk je 
nauw met je collega’s samen. Niet iedereen voelt zich daar 
prettig bij. Daarom stelden wij jullie via onze nieuwsbrief de 
vraag: voel jij je als tandartsassistent, ondanks de maatre-
gelen voor infectiepreventie in je praktijk, veilig wanneer je in 
de mondzorgpraktijk aan het werk bent? 

De meesten van jullie (52%) hebben zich altijd ‘gewoon’ 
veilig gevoeld in de praktijk. Nog eens een kwart van de 
stemmers voelt zich veilig sinds de meeste behandelaars 
en patiënten gevaccineerd zijn. Daarmee blijft er een kwart 
over dat zich niet zo veilig voelt: 15% vanwege het risico op 
coronabesmetting en 10% om andere redenen dan corona. 
Toch een minderheid om rekening mee te houden, aange-
zien het belangrijk is dat je veilig kunt werken op je werkplek.

Poll

Ik voel me  
veiliger sinds ik  
en de meeste  

collega’s/patiënten 
gevaccineerd zijn   

23%

Ik voel me niet  
zo veilig vanwege  

het risico op  
coronabesmetting   

15%

Ik heb me altijd veilig 
gevoeld in de praktijk  

52%

Ik voel me niet zo  
veilig maar om  

andere reden(en)  
dan corona 

10%

Voel je je veilig in je mondzorgpraktijk?

NIEUWE POLLVRAAG

Werk je liever in een 
grootschalige of een kleinschalige 
mondzorgpraktijk?
Ook meestemmen in onze poll? Ga dan naar  
www.detandartsassistent.nl en meld je aan voor  
onze nieuwsbrief!  

Aantal  
stemmers: 

48
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Til je skills naar een 
volgend niveau 
Zet nu de stap van A naar B
De preventieassistent (B) is niet meer weg te denken uit de moderne 
tandartspraktijk. Als preventieassistent maak je de stap van assisteren 
aan de stoel naar het behandelen in opdracht en onder toezicht van de 
tandarts. Daarnaast krijg je een belangrijke adviesrol richting de patiënt 
waarbij je de patiënt leert hoe hij nog beter zelf voor zijn gebit zorgt.

Klassikaal of individueel in je eigen praktijk 
Samen met studenten uit andere praktijken leren? Volg de opleiding 
dan in ons opleidingscentrum in Maarn. Starten kan op maandag t/m 
zaterdag in september of oktober. Toch liever individuele training en 
begeleiding in de praktijk? Check dan ons unieke FLEX concept! 

Kijk op www.edin.nl/B-opleiding voor meer informatie en inschrijven.

BINNENLANDS NIEUWS
ADVERTENTIE

NeedleOff: stop met recappen en verhoog de veiligheid
NeedleOff is dé praktische en betrouwbare oplossing om te stoppen met recappen. Doordat de behandelaar gebruikte verdovingsnaalden direct na de 
laatste injectie ‘hands-free’ afdraait en veilig opbergt, is het rondlopen met en laten liggen of recappen van gebruikte naalden voorgoed verleden tijd. 
NeedleOff voorkomt prikaccidenten en maakt de behandelruimte zo veiliger voor iedereen.

Alleen het invoeren van de gecon-
tamineerde naald en het vast-
houden van de spuit is voldoende. 
NeedleOff omklemt de naald en 
draait die automatisch van de spuit. 
Na het uitnemen van de spuit valt 
de naald direct in de verwisselbare 
Sharptainer met een hoge capa-
citeit van tot 400 naalden - vaak 
goed voor meer dan 3 maanden 
gebruik. Plastic naalddoppen en 

Elkaar weer 
ontmoeten  
op Dental 
Expo 2022 
Het wachten is voorbij, want gelukkig 
is maart 2022 om de hoek. Op 17, 18 
& 19 maart 2022 vindt Dental Expo 
plaats in RAI Amsterdam. Dit is dé 
vakbeurs waar mondprofessionals 
zoals tandartsen, mondhygiënisten, 
tandtechnici, tandartsassistenten en 
preventieassistenten elkaar eindelijk 
weer gaan ontmoeten en nieuwe 
producten en innovaties kunnen 
ontdekken. De ruim 190 deelnemers, 
waaronder Ivoclar Vivodent, Ver-
timart, E-Dental en Arseus Dental, 
presenteren de laatste noviteiten op 
het gebied van bijvoorbeeld appara-
tuur voor tandtechniek, orthodontie 
en orale scanners tot management 
support, ergonomie en producenten. 

Kennis, inzichten en  
ervaringen delen
Tijdens het event is er een sterk  
en vrij toegankelijk conferentie-
programma waar kennispartners 
inzichten en ervaringen delen die 
aansluiten op de actualiteiten in  
de dentale branche. Hierbij vormen 
de thema´s human factor, duur-
zaamheid en preventie de basis. In 
diverse presentaties en workshops 
worden bezoekers en exposanten  
geïnspireerd en aan het denken  
gezet. Houd www.dentalexpo.nl  
in de gaten voor het volledige  
programma dat tijdens de beurs 
zal plaatsvinden.

Tandartspraktijk van het jaar
Tijdens de tweede beursdag, op  
18 maart, vindt de finale plaats voor 
de titel “Tandartspraktijk van het jaar 
2022”. Pieter Schram, vertegenwoor-
diger van Tandartspraktijk van het 
jaar, vertelt dat deze verkiezing in het 
leven is geroepen om een positief 
beeld van de mondzorg te bevorde-
ren. Welke praktijk wordt Tandarts-
praktijk van het jaar 2022? Wordt 
het ART uit Amersfoort, CBT Midden 
Brabant of Wiranto & Go uit Almelo? 
Ontdek het op Dental Expo 2022. 

carpules zijn nu recyclebaar als  
regulier afval, waardoor de hoe-
veelheid en omvang van het  
medisch afval in de praktijk signifi-
cant wordt verminderd. 

De Sharptainer sluit automatisch 
bij het uitnemen en kan permanent 
worden verzegeld voor afvoer en 
verwerking door de bestaande 
medisch afvalverwerker. De Grijper 

Cassette, die het afdraaimecha-
nisme bevat, is het enige onderdeel 
dat in aanraking komt met vieze 
naalden. De Grijper Cassette kan 
eenvoudig worden verwisseld en 
gereinigd om ieder risico op kruis-
besmetting te voorkomen. Dankzij 
de ingebouwde, oplaadbare accu 
kan NeedleOff ook volledige werk-
dagen zonder stekker direct naast 
de behandelstoel worden gebruikt. 

NeedleOff is een Nederlands  
kwaliteitsproduct dat werkt met  
alle soorten en lengtes schoef-
naalden en alle spuiten met rechte 
aansluiting en vrije toegang tot  
de naaldhub. 

Meer informatie?  
Kijk op needleoff.com en vraag  
een vrijblijvende demonstratie aan.
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ADVERTORIAL

Tandartsassistent voortaan  
opgeleid volgens ABC-structuur 

ADVERTORIAL

Taken delegeren aan assistenten moet op de juiste manier gebeuren. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is het niet. 
Want wie wat mag doen, en welke opleiding daarbij zou moeten horen, is nooit vastgelegd. 

ABC biedt ruimte voor praktische 
dynamiek
De ABC-structuur is zoals genoemd 
de vertaling van de indeling die de 
ANT al enkele jaren geleden heeft 
gemaakt naar een praktische taak- 
en opleidingsstructuur. Het doel is 
een allesomvattend programma 
van eisen in werking te stellen dat 
duidelijkheid biedt over het moge-
lijke takenpakket van de moderne 
tandartsassistent en de bijbeho-
rende opleidingseisen. De structuur 
houdt rekening met de geldende 
richtlijnen en wettelijke kaders. Als 
deze veranderen, dan wordt de 
inhoud van de structuur zo nodig 
aangepast.

Waarom is er eigenlijk een nieuwe 
structuur nodig?
In een landschap waarin taak-
delegatie eerder regel dan uitzon-
dering is en bij het ontbreken van 
opleidingseisen van overheidswege 
is er behoefte aan duidelijkheid. 
 Helaas bieden de bestaande pro-
fielen van de beroepenkolom weinig 
houvast. De KNMT kondigde eerst 
aan dat de mbo-opleiding tand-
artsassistent verplicht zou moeten 
worden, maar kon dat niet hard 
maken. Het register preventieas-
sistenten – ook een initiatief van de 
KNMT – is niet echt doorontwikkeld 
en bleef beperkt tot de preventie-
assistent.

Ondertussen is de realiteit van 
alledag veel verder en snakt men 
naar enige vorm van structuur. Een 
heldere actuele opzet als de ABC 
biedt die broodnodige duidelijkheid. 
Dit is goed voor de verdere profes-
sionalisering van het vak van tand-
artsassistent, de juiste toepassing 
van taakdelegatie en de veiligheid 
van de patiënt. Voor de opleiders 
heeft een concreet programma 
van eisen ook voordelen. Men weet 
hiermee immers aan welke eisen 
de opleidingen en de opleiders 
zelf moeten gaan voldoen. Voor 
een professionele opleider zijn dat 
essentiële zaken. Zo zal de kwaliteit 
van het onderwijs er alleen maar 
beter van kunnen worden. 

Meer informatie op: 
www.edin.nl/abc

Dental Expo Nederland Dental Expo dental_expo_nl 

17, 18 & 19 MAART 2O22 
RAI AMSTERDAM

D E  V A K B E U R S  V O O R  D E  T O T A L E  M O N D Z O R G

BEZOEK
DE WEBSITE

210125 DE21_210x297_adv_Basis.indd   1210125 DE21_210x297_adv_Basis.indd   1 11-11-2021   16:3911-11-2021   16:39

ADVERTENTIE

Een logische structuur
Door te werken vanuit een gestruc-
tureerde taakindeling op basis van 
de hedendaagse praktijk zal Edin 

de andere opleiders zijn of worden 
uitgenodigd deze indeling te gaan 
gebruiken. Doelstelling is om de 
ABC-structuur zo breed mogelijk ge-
dragen te krijgen onder de aanbie-
ders van opleidingen en trainingen 
voor tandartsassistenten. 

voortaan zijn opleidingen en trainin-
gen aanbieden. Dit gebeurt door de 
oorspronkelijke ANT-ABC-indeling 
als basis te nemen voor de te ge-

bruiken structuur. Hieraan zijn enkele 
uitbreidingen en aanpassingen 
gedaan. De ABC-structuur is geen 
structuur van Edin alleen, want ook 

Mis niets van  
De Tandarts

assistent
Elke drie weken  

het laatste nieuws in 
je mailbox?  

Ga naar  
www.detandartsassistent.nl  
en meld je gratis aan voor 

onze e-mailnieuwsbrief! 

Volg je ons al op  
Facebook en/of Instagram?

http://www.detandartsassistent.nl
http://www.dentalexpo.nl
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AccreDidact 
Preventieassistent
www.accredidact.nl
Nu verschenen: Halitose  
(december 2021)

Eerstvolgende programma:  
Aandoeningen van mondslijmvlies 
en tandvlees (maart 2022)

Opleiding 
tandartsassistent (A)
edin.nl/A-opleiding
Volledige opleiding (A1+A2): 
Start: donderdag 24 februari 2022
Examenperiode december 2022
Extra startdata volgen.

Alleen deel A1:
Start: woensdag 2 maart 2022
Examenperiode: juni/juli 2022

Alleen deel A2:
Start: woensdag 9 maart 2022
Start: dinsdag 15 maart 2022
Start: donderdag 24 maart 2022
Examenperiode alle startdata:  
juni/juli 2022

Opleiding 
preventie assistent (B)
edin.nl/B-opleiding
Klassikale opleiding
(alleen de data waar 
nog plaatsen vrij zijn):
Start: vrijdag 4 februari 2022
Start: woensdag 16 februari 2022
Start: dinsdag 15 maart 2022
Examenperiode alle startdata:  
juni 2022

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

Opleiding 
lokale anesthesie:
Start: vrijdag 28 januari 2022
Start: zaterdag 5 februari 2022
Start: zaterdag 9 april 2022
Start: vrijdag 15 april 2022

Opleiding 
orthodontieassistent:
Start: vrijdag 28 januari 2022

Opleiding 
praktijkmanager basis:
Start: vrijdag 18 februari 2022

Opleiding 
composietrestauraties:
Start: vrijdag 25 maart 2022

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

Hoofdredactie
Anne-Peter van Riet, Ben Adriaanse

Redactie
Suzanne Loohuis

Vaste medewerkers
Hester Brugman, Amber Denekamp, 
Anne Doeleman, Astrid Kuiper,  
Mattie Steens en Miranda Zegers

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

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

opleidingsagenda 

1. Onjuist. 
 De belangrijkste oorzaak van halitose is dat slecht ruikende gassen 

worden geproduceerd uit tongbeslag. Het opstijgen van gassen uit 
de maag is slechts in een uitzonderlijk geval mogelijk en is dus zeker 
niet de belangrijkste oorzaak van halitose.

2. C.
 Bij een slechte adem door roken of voeding zoals het eten van  

knoflook of het drinken van alcohol is sprake van ‘tijdelijke halitose’.

3. Er zijn aanwijzingen dat halitose meer voorkomt bij ouderen dan  
bij jongeren.

Deze quizvragen zijn afkomstig uit het nascholingsprogramma
Halitose (AccreDidact, 2021). 

Antwoorden quiz pagina 2uiz

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

Uitgelicht
Opleiding Praktijkmanager

De praktijkmanager vervult een belangrijke rol binnen de tandarts-
praktijk, omdat alle taken die hij of zij uitvoert bijdragen aan het goed 
functioneren van de praktijk als geheel. De praktijkmanager is als het 
ware de schakel tussen de tandartsen en andere medewerkers binnen 
de praktijk, waarbij de werkzaamheden zich overigens voornamelijk 
‘achter de schermen’ afspelen. Denk hierbij aan taken als planning, 
kwaliteitsmanagement, personeelsbeleid, administratie, inkoop, 
marketing & PR, website beheer en het organiseren van acties.

Deze opleiding is met name ge schikt voor de beginnende praktijk -
mana gers die hun werk niet alleen meer inhoud willen geven, maar  
het ook nóg leuker willen maken. De opleiding wordt verzorgd door  
de docenten Sjoerd Kuiken en Erik J. Dekker.

Leerdoelen
De deelnemers leren wat er allemaal bij komt kijken om een praktijk 
goed te organiseren. Door de praktische insteek wordt deze opleiding 
als zeer inspirerend en direct toepasbaar ervaren. De volgende 
onderwerpen komen onder andere aan bod:
- communicatie;
- praktijkorganisatie;
- personeelsmanagement;
- persoonlijke effectiviteit;
- marketing & pr;
- kwaliteitsmanagement.

Instroomcriteria
Deze opleiding is een goede keuze voor praktijkmanagers die een 
opleiding op mbo-niveau hebben afgerond en minder dan één jaar 
werkzaam zijn in de rol van praktijkmanager.

Studiebelasting
Lesdagen: 6
Zelfstudie: 3 tot 4 uur per week

Wanneer?
Start: vrijdag 18 februari 2022 

Meer weten of aanmelden: edin.nl
 

mailto:redactie@detandartsassistent.nl
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Nascholen met AccreDidact
– E-learnings, boekjes en video’s 
– Te volgen waar en wanneer je wilt
– Vergroot je kennis én vaardigheden
– Topauteurs en topdocenten
– Specifiek voor de preventieassistent
– Programma’s en boekjes ook los verkrijgbaar
– Korting op bijbehorende praktische trainingen (Edin)

NIEUW
Nu ook voor  

preventie-
assistenten!

Introductieaanbieding 
preventieassistenten
4 programma’s in 2021 voor € 149,-
(normaal € 180,-)

kijk snel op www.accredidact.nl

Preventieassistent 

De ideale manier om bij te leren!


