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Interentie afstemmen

IGZ: 'titelmisbruik
geen prioriteit'
Het opsporen en aangeven van

op doelgroep

de ruim honderd orthodontisten

Mond hygiënische interventies

die zich uit het specialistenre-

moeten beter afgestemd worden

die zich nog steeds voordoen als
orthodontist, heeft geen prio-

gister hebben laten schrijven, om

op de doelgroep die men wil

riteit bij de lnspectie voor de

geven als orthodontist.

Gezondheidszorg (lGZ). "Als we

Demissionair minister Ab Klink

proefsch

ertegenaan lopen, zullen we
aangifte doen bij het Openbaar
Ministerie (OM). Maar we gaan er
niet pro-actief mee aan de slag" ,
zegt Wim Schellekens, hoofd-

van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (\Al/5) heeft in een brief

Determinants and promotion of oral

als reactie op Kamervragen op

waarop zij 1 april promoveerde

23 maart aangegeven de IGZ
opdracht te geven toe te zien op

aan de Rijksu niversiteit Groningen.

inspecteur Curatieve Cezond-

titelmisbruik en zonodig te hand-

de effecten van een interventie

u

itgesch reven orthodontisten

te

hen op te roepen zich niet uit

beinvloeden. Dit stelt Yvonne
Buunk-Werkhoven (foto) in haar

rift

W orl d W h ite Teeth :

hygiene behavior in divers contexts,

Uit haar disseftatie blijkt dat

heidszorg bij de lGZ. Schellekens

haven'. Volgens Schellekens is

onder meer afhangen van een

geeft aan dat titelmisbruik op

die opdracht nog niet gekomen.

aantal zaken, waaronder het oplei-

zich strafbaar is, omdat er sprake

Bovendien heeft de minister

dingsniveau, het land waar men

van misleiding naar de patiënt
toe. Het OM kan in principe een

geen bevoegdheid om de IGZ

woont en het belang dat mensen

De

opdrachten te geven, zegt de

hechten aan hun gezondheid.

ook een rol bij interventies. lemand

hoofdinspecteur, maar kan deze
slechts verzoeken neerleggen bij

ln het kader van haar promotie

in Nepal die één oftwee tanden

onderzocht en beschreef Buunk-

mist, vindt dat niet leuk, maar het

delGZ.AD

Werkhoven interventiestudies

speelt geen grote rol in zijn of haar

uit binnen- en buitenland gericht

leven. ln dit Aziatische land is met

is

geldboete opleggen. Maar omdat
er geen sprake is van een kwali-

teitsprobleem, treft de IGZ geen
extra maatregelen. Wel heeft de
lnspectie een briefgestuurd naar

Te weinig punten
VOOr KRT

culturele achtergrond speelt

op verbetering van het persoon-

name het gevoel in staat te z'rjn om

lijk mond hygiëneged rag. Hieruit

tot de gewenste gedragsuitvoe-

komt onder meer naar voren dat

ring te komen belangrijk. Daarom

bij volwassenen in Nederland een

moet in zo'n land de preventie ook

positieve houding, sociale druk,

anders worden aangepakt dan in

het gevoel in staat te zijn tot de

een westers land als Nederland, is

gewenste gedragsuitvoering en

de concl usie. Buunk-Werkhoven

kennis over de mondverzorging

werkt momenteel als docent

de belangrijkste voorspellers zijn

Toegepaste Psychologie aan de

van mondhygiëneged rag. Een

Hanzehogeschool Croningen en is

punten dienen behaald te worden
met scholing op het gebied van

positief motiverende boodscha

blijkt bij deze doelgroep het beste

Vereniging van Mondhygiënisten.

de

te werken, aldus de promovenda.

KG

doende punten heeft gescoord

tandheelkundige beroepsuitoefening. Naast de genoemde
groep van 165 tandadsen is er

voor dit register, waarschuwt

ook een groep die wel voldoende

het KRT. Het blijkt dat 165 tand-

'overige' punten heeft gescoord,

Kunst voor Nepal

artsen ruimschoots onder de
norm zitten qua puntentotaal dat

maar geen geaccrediteerde bij- en

ze zouden moeten hebben. Dit is

overleg heeft gevolgd. Dit zijn

maart in de Amsterdamse

6,5 procent van het totaal aantal

in totaal 303 tandartsen (twaalf

- heeft

Er is nog

een behoorlijke groep

tandartsen die in het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) staat
ingeschreven en tot nu toe onvol-

nascholi ng

en/of intercollegiaal
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stichting Medora de eerste

van 2520 tandartsen die in juli

procent).

ku

2oo7 zijn gestad in het register.

Tandartsen die op dit moment te

van haar werkzaamheden. Beel-

De norm van het KRT stelt dat

weinig hebben gescoord worden
hiervan schriftelijk op de hoogte

dend kunstenaar Miriam Slaats

committeert aan het behalen
van !2o punten in vijfjaar door

gesteld door het KRT. Zij hebben

werken beschikbaar gesteld voor

het volgen van bij- en nascholing

de punten te halen. ln 2ot2

en het voeren van intercollegiaal
overleg. Zestig punten dienen

jaar na de start van het KRT- zal
de eerste herregistratie plaats-

Koopmans, tandarts in Tilburg, en

afkomstigte zijn van geaccrediteerd scholingsaanbod of intercollegiaal overleg. De 60'overige'

vinden in het register.KG

zijn collega's willen het geld onder

de ingeschreven tandarts zich

nog ruim twee jaar de tijd alsnog

-

vijf

nstwerken verkocht ten bate

heeft vijfentwintig kleurrijke

dit goede doel. Medora zet zich in
voor de gezondheid en opvang van
kinderen in Nepal. Voorzitter Rien

meer besteden aan een gezond-

heidscentrum in het Aziatische

nauw betrokken bij de Nederlandse

land. Dat centrum

wordt op

geopend. Meer informatie:

www.medora.nl. áD
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