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ANT Nascholingsaanbod
Workshops

IQdent studieclubs

8 december 2016 Praktijkovername
De workshops voor het voorjaar 2017 vindt u in de volgende editie van Dentz en op de website van de ANT:
www.ant-tandartsen.nl.

Intercollegiaal overleg voor álle tandartsen. Met een breed
aanbod Universitaire Modules en gastsprekers.

ANT Jaarcongres

Maart 2017 ANT Jaarcongres en Studentencongres
De voorbereidingen voor het derde ANT Jaarcongres en
Studentencongres zijn in volle gang. Ook dit jaar weer een
inspirerende internationale spreker, hands-on cursus en
volop direct toepasbare kennis voor in uw praktijk. Meer
informatie volgt in de volgende editie van Dentz.

Visitatie

De ANT biedt een visitatietraject aan waarbij uw praktijk
bezocht wordt door twee collega’s. Na het bezoek ontvangt
u een uitgebreide rapportage met tips en handvatten om
uw kwaliteit en zorgverlening verder te verbeteren.
De ANT is een CRKBO-geregistreerde instelling. Het aanbod
is toegankelijk voor zowel ANT-leden als niet-leden. Deelnemers ontvangen opleidingspunten.
Informatie en aanmelden: www.ant-tandartsen.nl

53

Impressie hoorzitting Kamer
over de mondzorg

ANT-voorzitter Jan
Willem Vaartjes

Op maandag 3 oktober vond de hoorzitting mondzorg en tandzorg plaats in de Thorbeckezaal in het Tweede Kamergebouw. De Kamer wilde daarmee niet alleen de taakherschikking
aan de orde stellen, maar ook zicht krijgen op de algemene stand van zaken in de sector.

Na de brief van minister Schippers aan de Tweede Kamer
over de taakherschikking, dienden Tweede Kamerleden
Henk van Gerven (SP) en Arno Rutte (VVD) een voorstel
in voor de hoorzitting. Maar liefst zesentwintig vertegenwoordigers van mondzorgkoepels, patiëntenorganisaties,
toezichthouders, zorgverzekeraars en uit onderwijs, wetenschap en praktijk, stuurden een position paper en mochten
hun standpunten verder toelichten tijdens drie zittingsrondes. Na elke ronde stelden Rutte, Van Gerven en
Hanke Bruins Slot (CDA) vragen. Voorzitter Van Gerven
sprak zijn waardering uit voor de grote opkomst die volgens
hem een beeld gaf van de betrokkenheid van mondzorgverleners en het belang van de mondzorg. ‘De mondzorg
is een ondergeschoven kindje in de aandacht van de politiek’, merkte Rutte op.
Taakherschikking door tekort
ANT-voorzitter Jan Willem Vaartjes maakte direct in de
eerste zittingsronde duidelijk dat de plannen van de minister voor verdere taakherschikking geen oplossing zijn voor
het onderliggende probleem: het grote tekort aan tandartsen. Een probleem dat door de overheid bewust gecreëerd
is en dat de minister nu wil oplossen met curatieve mondhygiënisten. ‘Het zijn maatregelen die tegen het algemene
beleid indruisen. Preventie wordt vervangen door curatie.
Mondzorg onder één dak, het ideale model, wordt verlaten.
Er is geen enkel bewijs dat dit een goede maatregel is.’
Stefan Listl, hoogleraar Kwaliteit en Veiligheid van de
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Mondzorg aan de Radboud Universiteit, was het daarmee
eens. Hij noemde de plannen voor taakherschikking niet
doelmatig en zei dat er behoefte is aan betere data.
Overigens werd tijdens de hoorzitting niet duidelijk hoe
groot het tandartstekort is. Van Gerven vroeg het Şeniz
Sari, specialist BIG-register CIBG, Johanan van Diermen,
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en Lourens Kooij,
voorzitter Commissie Buitenslands Gediplomeerden
Volksgezondheid (CBGV) die hem – terecht – verwezen
naar het Capaciteitsorgaan. De werkgroep mondzorg van
het Capaciteitsorgaan krijgt echter al een aantal jaren geen
subsidie meer van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS), waardoor de overheid het onmogelijk maakt om het tekort aan te tonen.
Tandartsen zonder BIG-registratie
Dát er een tekort is, wijst de praktijk echter uit. ‘We werven
buitenlandse tandartsen, maar dat is geen duurzame oplossing. Het brengt bovendien veel problemen met zich mee’,
zei tandarts Ter Bogt die pleitte voor het opleiden van meer
Nederlandse tandartsen en een particuliere tandheelkundeopleiding.
Lourens Kooij (CBGV) legde uit dat de grootschalige inzet
van buitenlandse tandartsen niet zonder potentiële risico’s
is. In artikel 35 van de Wet BIG staat dat niet-BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren hun werk mogen uitoefenen
onder supervisie en verantwoordelijkheid van een BIGgeregistreerde volgens de zogenaamde verlengde-arm-

constructie. Kooij maakte zich zorgen over het oneigenlijk
gebruik van het artikel: ‘Er zijn buitenlandse tandartsen
die jarenlang als zelfstandig tandarts werken, zonder BIGregistratie. Vijf jaar geleden waren dat er zo’n vierhonderd.’
Van Diermen (IGZ) herkende het beeld: ‘We komen dit
geregeld tegen in het toezicht.’ Hanke Bruins Slot vroeg
zich af waarom deze situatie getolereerd wordt. Van Diermen gaf toe dat het voor de inspectie lastig te toetsen is of
er sprake is van een verlengde-arm-constructie.
Twijfels Patiëntenfederatie Nederland
Onno Hofman, voorzitter van het Ivoren Kruis, sprak zijn
zorgen uit over de taakherschikkingsplannen en deed een
oproep om de mondzorg niet aan ingrijpende veranderingen bloot te stellen omdat er op preventievlak nog veel
werk te doen is: ‘Elk gaatje is gefaalde preventie. Wij vinden
dat mensen die opgeleid zijn voor preventie niet ingezet
moeten worden voor curatie. We hebben die mensen heel
hard nodig. De minister heeft de mondzorg rust, reinheid
en regelmaat beloofd. Ik doe een oproep om nu niet met
nieuwe dingen te komen.’
Jan Benedictus van Patiëntenfederatie Nederland noemde
de taakherschikking eerst nog ‘gemiereneuk op de vierkante centimeter’: ‘Het gaat ons er om dat professionals
goed samenwerken’, lichtte hij toe. Later antwoordde hij op
een vraag van Van Gerven dat de Patiëntenfederatie Nederland niet enthousiast is over taakherschikking: ‘Er is
twijfel bij ons. Is de mondhygiënist voldoende opgeleid om

te kunnen diagnosticeren en röntgen te indiceren? We
denken dat de tijd er nog niet rijp voor is. Ik kan mij niet
aan de indruk onttrekken dat partijen tegenover elkaar
staan en dat is voor patiënten niet prettig. We willen rust
en duidelijkheid.’
Ook Marloes van Dongen, afdelingsmanager Zorginkoop
Integrale en Generieke Zorg bij VGZ, was van mening dat
taakherschikking de mondzorg gecompliceerder en onoverzichtelijker maakt. ‘We juichen mondzorg onder één
dak toe.’
Uiteraard maakte voorzitter Manon van Splunter duidelijk
dat de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten
(NVM) groot voorstander is van taakherschikking. Het
zou volgens haar bijdragen aan efficiënte en doelmatige
zorg. ‘De politiek heeft het liefst dat iedereen het met elkaar
eens is, maar dat is in deze discussie niet mogelijk’, zei Van
Gerven. ‘Zou taakherschikking onder één dak niet een
mooi poldermodel kunnen zijn als antwoord op de behoefte in de samenleving?’
Andere onderwerpen
Verder werd er tijdens deze dag aandacht gegeven aan
andere onderwerpen binnen de mondzorg. Verschillende
sprekers luidden de noodklok over de mondgezondheid
van kinderen en kwetsbare ouderen. Ook werd er gesproken over het beloningssysteem in de mondzorg. Meer
informatie over deze onderwerpen, de hoorzitting en videocompilaties vindt u op de website van de ANT.
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ComMiT vertegenwoordigt
mondhygiënisten in
teamverband
De ANT wil een betere samenwerking en intensiever overleg met mondhygiënisten die in een tandartspraktijk werken. Hiervoor is de Commissie Mondhygiënist in Teamverband (ComMiT) opgericht.
ComMiT stelt zich ten doel de ANT te faciliteren in overleg met mondhygiënisten door te adviseren
over kansen en knelpunten in de samenwerking. Voorzitter Edwin van Leeuwen, mondhygiënist,
psycholoog en schrijver van onder andere het artikel Taakherschikking in de mondzorg, de Commissie Linschoten anno nu legt uit wat de plannen zijn.

Er is veel gebeurd sinds het eerste kwartaal van 2016. Een
door de ANT geopenbaarde brief van de Nederlandse
Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) doet
sterk vermoeden dat beide partijen een verbond hebben
gesloten. De taakherschikkingsagenda van het VWS neemt
met deze niet-openbare afspraken een vlucht; de NVM
hamert in diverse dossiers op het gelijktrekken van de rol
van tandarts en mondhygiënist en stelt zich nooit kritisch
op richting de overheid.
Van Leeuwen vraagt zich af wie er spreekt voor de mondhygiënisten die in tandartspraktijken werkzaam zijn en
content zijn met de huidige rolverdeling: ‘De NVM doet
dat in mijn optiek in ieder geval niet. Daar waar er polarisatie is, heeft de NVM die in de hand gewerkt. Tegelijker
tijd houdt de NVM zich soms juist compleet afzijdig in
publieke discussies en op deze manier drijven zij een wig
tussen de mondhygiënist en tandarts. Dit is niet alleen
schadelijk voor de mondzorg als geheel, maar vooral voor
de mondhygiënist die zich niet vertegenwoordigd voelt
door de enige koepelorganisatie, maar wel met de gevolgen
van het beleid te maken krijgt. ComMiT richt zich op deze
collega’s en hoort hun bezorgdheid aan maar ook hun
ideeën over hoe het anders moet.’
Poortwachtersrol
Verreweg het grootste deel van de mondhygiënisten is
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werkzaam in een tandartspraktijk en is daar een zeer belangrijk deel van het behandelteam. Dit concept van
Mondzorg Onder Eén Dak (MOED), dat gebaseerd is op
taakdelegatie en de tandarts als eindverantwoordelijke,
heeft zich inmiddels decennialang bewezen en heeft de
Nederlandse mondzorg mede gebracht op het niveau
waarop deze zich momenteel bevindt. De vertegenwoordiging van de NVM richt zich echter veel meer op de
vrijgevestigde mondhygiënist, vindt Van Leeuwen: ‘Bij
bepaalde mondhygiënisten met een eigen praktijk zie ik
duidelijk dat ze zich willen profileren als een adres waar
je als patiënt alle mondzorg kunt krijgen. Dan schiet je al
gauw tekort want alle preventie ten spijt, zul je van tijd tot
tijd toch echt ook aan curatie moeten doen. De taakherschikking zoals ze nu wordt voorgesteld in de tekst van de
Algemene Maatregel van Bestuur, waarin naast röntgen,
anesthesie en curatie eigenlijk de poortwachtersrol zelf
geheel verschuift van tandarts naar mondhygiënist, is voor
deze ondernemers een godsgeschenk. Voeg daar bij een
lading onbewust onbekwame vers afgestudeerden die op
de opleiding beloofd is dat ze minstens zo goed zijn geschoold als een tandarts en er gaan onwenselijke dingen
gebeuren. Hier verwacht je dan eigenlijk van een koepelorganisatie dat ze de beroepsbeoefenaar met beide benen
op de grond zet, maar zoals gezegd is dat niet wat de NVM
doet. Toch hoor je mondhygiënisten die geen vertrouwen
hebben in de gekozen koers, en dat zijn vaak mondhygië-

nisten die werkzaam zijn in een tandartspraktijk. Deze
groep heeft geen stem en die wil ik ze in mijn nieuwe rol
gaan verschaffen.’
Enquête
Van Leeuwen start met een enquête onder zijn collega’s,
om te toetsen wat zij vinden van de ophef over de taakherschikking en om erachter te komen in hoeverre zij zich
kunnen vinden in de manier waarop de nieuwe zelfstandige bevoegdheden worden verworven. Daarnaast interviewt hij een aantal mondhygiënisten: ‘Tijdens de interviews
merkte ik dat sommige mondhygiënisten goed op de
hoogte zijn van de voorgenomen wijzigingen en het gevaar
ervan inzien. Eén collega had net het interview met NVMvoorzitter Van Splunter gelezen in het Nt. Ze vroeg zich af
hoe Van Splunter kon stellen dat de beroepsgroep het
boren niet ambieerde terwijl de NVM deze “tertiaire preventie” wel naar zich toe probeert te trekken. Haar woorden
waren letterlijk: “Dus je neemt iets weg bij de tandarts en
je gaat ze daarna in hun eigen blad vertellen dat je er niets
mee gaat doen? Wie bedenkt dat?” Een ander mooi voorbeeld was dat van een collega die zich stoorde aan de
borstklopperij over het onderwijsniveau. Ze zei: “Als je in
een tandartspraktijk werkt en niet in je vrijgevestigde
cocon zit, weet je pas wat het verschil is tussen de cariologie-opleiding van tandarts en mondzorgkundige.” Deze
nuances hoor je niet in de openbare discussies.’

Publicatie
ComMiT publiceerde in november 2016 De mondhygiënist
als breekijzer*, een kritische beschouwing van het mandaat
van de NVM op basis van de gehouden enquête en interviews. Wat kunnen we nog meer gaan verwachten van
ComMiT? ‘Op korte termijn willen we van zoveel mogelijk
mondhygiënisten die zich niet vertegenwoordigd hebben
gevoeld, horen. Ik roep hen op te mailen over dat wat ze
dwars zit met betrekking tot de koers die nu gevaren wordt
en te laten horen wat er voor hen belangrijk is. We zijn
verder bezig met het opzetten van een nieuwsbrief om de
mondhygiënist in teamverband op de hoogte te houden
van onze inspanningen.’

*U kunt het document De mondhygiënist als breekijzer
lezen op de ANT-website www.ant-tandartsen.nl onder Thema -> Taakherschikking.
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Wilfred Kniese, vicevoorzitter ANT

Kop
Tekst

Foto: Geek Zwetsloot
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Een klacht

Wet kwaliteit, klachten en
geschillen zorg (Wkkgz)
Het is bijna zover: 1 januari a.s. wordt de nieuwe
klachten- en geschillenregeling van kracht. Wat
verandert er?
Het ANT Klachtenbureau blijft alle binnenkomende klachten op professionele wijze in behandeling nemen, waar
mogelijk direct oplossen en zo nodig doorgeleiden naar
een van de nieuwe ANT Klachtenfunctionarissen.
Vanaf 1 januari neemt de klachtenfunctionaris een centrale rol in bij de afhandeling van een klacht van een patiënt
over behandeling, communicatie of bejegening. De klachtenfunctionaris adviseert en bemiddelt. Het voornaamste
doel van de klachtenfunctionaris is om de patiënt en
tandarts samen tot een oplossing te laten komen.
Klachtencommissie
Niet langer is de formele uitspraak van de Klachtencommissie het eindpunt van een klachtenprocedure. De afsluiting van de klachtenprocedure nieuwe stijl wordt het eigen
oordeel van de tandarts over de tegen hem ingediende
klacht en de door hem gekozen oplossingsrichting. De
Klachtencommissie blijft wel bestaan. Op verzoek van de
klager, tandarts of klachtenfunctionaris kan de Klachtencommissie in de toekomst een objectief oordeel geven over
het feitencomplex. Dit kan behulpzaam zijn bij het tot elkaar
komen van tandarts en klager.
Wat nu als partijen er niet uitkomen? In dat geval geeft de
nieuwe wet de patiënt de mogelijkheid om naar een geschillencommissie te gaan.
Stichting Geschilleninstantie Mondzorg
Samen met KNMT, ONT en NVM heeft de ANT de Stich-

Klacht
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ting Geschilleninstantie Mondzorg opgericht; een onafhankelijke geschilleninstantie die voor de aangesloten
tandartsen geschillen gaat beslechten zoals de nieuwe wet
bedoelt.
Een commissie, bestaande uit een (oud)rechter (voorzitter),
een namens de Consumentenbond aangesteld lid (jurist)
en drie tandarts-leden die samen één stem hebben, doet
een juridisch bindende uitspraak en kan financiële claims
tot 25.000 euro toewijzen. In de geschillencommissie zal
dan ook ruime kennis en kunde in de afhandeling van
civiele schadevergoedingsclaims aanwezig zijn.
Anders dan gebruikelijk is in veel geschillencommissies,
hebben de mondzorgkoepels uitdrukkelijk gekozen voor
een meerkoppig beroepsgenotenpanel. De complexiteit van
medisch handelen en diversiteit van het wetenschappelijk
veld vraagt immers om een zo genuanceerd mogelijke
beschouwing door beroepsgenoten.
Kosten
De overheid heeft door middel van de Wkkgz de medische
wereld – van academisch ziekenhuis tot solopraktijkhouder
– opgelegd om voortaan de juridische afhandeling van
datgene wat misging niet alleen te organiseren, maar ook
te bekostigen. De nieuwe regeling zal duurder uitvallen
dan de onder de oude wet verplichte klachtenafhandeling.
De mondzorgpartijen bestuderen nog hoe deze kosten in
redelijkheid toegerekend en verdeeld kunnen worden.
Voorkom een geschil
Belangrijk blijft: voorkom een geschil en handel klachten
zo goed mogelijk zelf af. De ANT helpt u hierbij; u kunt
blijven rekenen op een professionele ANT Klachtenregeling!

Klacht wordt door
bemiddeling
opgelost

Klacht wordt
formeel opgelost

Klacht wordt
opgelost

ANT
klachtenbureau

Klacht wordt
doorgezet naar ANT
klachtenfunctionaris

Klachtencommissie
geeft op verzoek een
objectief
(inhoudelijk) oordeel

Klacht gaat naar de
geschillencommissie

Geschillencommissie
doet een juridisch
bindende uitspraak
en kan een
schadevergoeding
toewijzen

Spoedconsult
onnodig geacht
In deze rubriek komt een klacht – alsmede de
daaropvolgende uitspraak – aan bod die een
cliënt over een tandarts heeft ingediend bij de
Klachtencommissie van de ANT. De casus wordt
toegelicht door de voorzitter van de ANT Klachtencommissie: Gabrielle Swinkels. Ditmaal: geen
spoedconsult na een telefonische melding over
tandletsel.

Waaruit bestaat het ongenoegen?
Een vrouw beklaagt zich erover dat telefonisch contact met
de tandartspraktijk niet heeft geleid tot hulp, begeleiding
of een andere vorm van zorg. Zij had gebeld omdat haar
zoontje van één jaar kort ervoor tandletsel had opgelopen
tijdens een val.
Wat zegt de tandarts?
De tandartsassistente kreeg als eerste de moeder aan de
lijn. Zij kon de vrouw niet goed begrijpen, mede vanwege
het hoge praattempo. Daarop nam de tandarts het gesprek
over. Hij hoorde van de moeder dat haar zoontje was gevallen en dat daardoor een tand een beetje losstond, maar dat
het niet meer bloedde. Volgens de tandarts vertelde zij niet
dat de tand negentig graden was gedraaid. Zij liet evenmin
weten dat haar zoon zijn mond niet meer kon sluiten. Op
basis van deze informatie concludeerde de tandarts dat het
jongetje concussie of subluxatie had. Gezien de jonge
leeftijd van het zoontje stelde hij afwachtend beleid voor.
Volgens de tandarts was er geen indicatie voor een tandartsbezoek.
Wat zijn de bevindingen van de Klachtencommissie?
Ten eerste: bij concussie of subluxatie van elementen in
het melkgebit is meestal geen behandeling noodzakelijk
en kan worden afgewacht. Dat staat in de NMT-Praktijkrichtlijn Tandletsel 2010. Die vermeldt ook dat de patiënt
röntgencontrole en – waar mogelijk – sensibiliteitscontrole kan krijgen bij het eerstvolgende periodieke bezoek.
De vraag is alleen: kon de tandarts wel beoordelen of er
sprake was van concussie of subluxatie?

Hoe luidt het antwoord?
Tijdens hun telefoongesprek hadden de tandarts en de
moeder een verschil van inzicht. Uiteindelijk besloot de
tandarts dat een consult niet nodig was, waarna de klager
nog diezelfde dag een andere tandarts heeft bezocht met
haar zoontje. Dit deed zij na contact met haar huisarts. De
Klachtencommissie is van mening dat de aangeklaagde
tandarts al had moeten overgaan tot een consult. Juist bij
(jonge) kinderen met tandletsel is het belangrijk dat een
ouder wordt gehoord en het kind bij de minste twijfel naar
de tandarts komt.
En verder?
De Klachtencommissie concludeert dat de communicatie
tussen de moeder en de tandarts onvoldoende was. Van de
tandarts mag een professionele houding worden verwacht,
dus is dit hem aan te rekenen. Hij had met goede vraagstelling tot een betere inschatting van de situatie moeten komen. Dan zou hij hebben geoordeeld dat een spoedconsult
op zijn plaats was. De noodzaak tot een consult blijkt uit
de foto die de klager heeft overlegd aan de Klachtencommissie. Daarop is te zien dat de besproken tand méér dan
“iets los” stond.
Wat oordeelt de Klachtencommissie?
Het staat niet vast dat het gebit van het jongetje schade
heeft opgelopen omdat de tandarts verzuimde te handelen.
Toch meent de Klachtencommissie dat het optreden van
de tandarts onjuist was. Daarmee is de klacht gegrond.

De beschreven tandarts krijgt in deze rubriek altijd de
gelegenheid te reageren. Deze keer is niet op dat
aanbod ingegaan.
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Unieke opleiding
voor ANT-leden
Speciaal voor ANT-leden stelt Martijn Moolenaar een achtdaagse opleiding restauratieve
tandheelkunde samen. Aan het einde van deze unieke opleiding kunt u meer complexe
en duurzame behandelingen bieden aan uw patiënten.

Martijn Moolenaar van Dental Design Center biedt al
zeventien jaar tandheelkundige zorg op topniveau. Op
basis van die jarenlange ervaring in binnen- en buitenland
stelde hij een “overzichtstraining” samen. ‘Al mijn kennis
en ervaring heb ik hierin gebundeld. Dat maakt het een
redelijk unieke training’, zegt Moolenaar. ‘Ik ben vereerd
dat de ANT mij gevraagd heeft en vind het geweldig dat
een beroepsvereniging aandacht geeft aan kwalitatieve zorg.
Met deze opleiding kunnen tandartsen de zorg naar een
hoger niveau tillen doordat ze meer controle hebben over
hun behandeling. Ze krijgen daardoor ook meer plezier in
hun werk.’
Intensieve training
De training is volgens Moolenaar een mooi traject. ‘Je
krijgt veel theorie en – uiteraard – ook huiswerk, zoals het
beoordelen van een van je eigen patiënten. We beginnen
met het bekijken van het hele kauwsysteem. Patiënten
hebben een esthetische wens, maar daar ligt vaak een
functioneel probleem aan ten grondslag. Er is geen esthetiek als het functioneel gezien niet klopt. Je zult eerst
moeten vaststellen waarom bepaalde problemen zich afspelen in de mond. Pas als je daar inzicht in hebt, kun je
systematisch tot structurele oplossingen komen. In feite
staan de eerste vier dagen in het teken van de analyse en
het verzamelen van data om tot een goede analyse te
komen. Je kunt dit onderdeel zien als aanvulling op hetgeen
je op de opleiding hebt geleerd over functie. Je hebt deze
aanvullende kennis nodig om duurzame constructies te
maken, zeker bij uitgebreide behandelplannen.’
De functieanalyses en de bijbehorende oplossing zijn
voor veel tandartsen echte eyeopeners, vertelt Moolenaar. ‘Het helpt je naar duurzame oplossingen toe te
werken. Natuurlijk kan elke restauratie kapot, maar met
betere planning kom je minder vaak voor verrassingen
te staan, zoals afgebroken restauraties.’

Materiaalkeuze
Ook de derde module, materiaalkunde, is volgens Moolenaar cruciaal. ‘Je moet wetenschappelijk onderbouwd aan
een patiënt kunnen uitleggen waarom je een bepaald
materiaal kiest en wat hij daarvan mag verwachten. Vaak
maakt het laboratorium de keuze voor materiaal. Maar je
moet juist het gesprek aan kunnen gaan met het lab. Ik
denk echt dat de tandheelkundige zorg daarvan beter wordt.’
In de laatste module gaat Moolenaar dieper in op de richtlijnen voor een gezichtsanalyse en de esthetische tandheelkundige analyse. Vervolgens legt hij uit hoe u deze kunt
implementeren in het restauratieve behandelplan.
Is er veel kennis en praktijkervaring voor de training nodig?
‘Hoe eerder je dit doet, hoe meer plezier je eraan gaat
beleven. Dus als je afgestudeerd bent, kun je deze opleiding
doen. Praktijkervaring is voor mij niet noodzakelijk.’
Exclusief voor ANT-leden de opleiding restauratieve
tandheelkunde.
De opleiding bestaat uit vier modules:
1. Integrale visie
2. Functie en behandelplanning
3. Materiaalkeuze, preparatie design en adhesieve
technieken
4. Esthetische integratie
Startdatum van de opleiding: 26 januari 2017
Prijs: 5.200 euro
Voor meer informatie of direct aanmelden:
www.dentaldesignacademy.nl

63

Ergonomische tips voor
tandartsen helpen
uitval voorkomen
Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir heeft
in samenwerking met gerenommeerde ergonomen zeven tips samengesteld die direct
toepasbaar zijn in de praktijk. Movir wil hiermee
bijdragen dat tandartsen gezond en met plezier
functioneren.
Veel tandartsen krijgen vroeg of laat te maken met fysieke
klachten doordat zij langdurig werken in dezelfde, belastende houding. Vrouwen hebben vaker last van hun handen
doordat ze 40 procent minder spierkracht hebben en mobieler zijn in hun vingergewrichten dan mannen. Daardoor
spannen ze hun spieren meer aan en buigen ze hun vingers
gemakkelijker door de anatomisch gewenste grenzen. Dat
doorbuigen kan na verloop van tijd voor vervelende klachten zorgen, vaak rond het veertigste levensjaar. Om dit te
voorkomen, heeft arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir in samenwerking met gerenommeerde ergonomen zeven
tips samengesteld die direct toepasbaar zijn in de praktijk.
Tip 1
Zorg voor instrumenten met een schachtdikte van minimaal
7,6 millimeter. Daarmee hoeft u minder kracht te zetten
om de instrumenten te kunnen gebruiken.
Tip 2
Probeer beide polsen zoveel mogelijk in de neutraalpositie
te houden. Het sterk buigen naar de rug- of binnenzijde
van de hand is erg belastend.

Tip 3
Zorg dat vingers altijd in een boogvorm blijven en voorkom
dat de gewrichten doorzakken.
Tip 4
Knijp alleen in instrumenten als dat nodig is en neem
kracht terug als dat mogelijk is. Het continu kracht zetten
is erg belastend en niet altijd nodig.
Tip 5
Steun met de vierde en vijfde vinger op de patiënt. Zorg
dat de vingers daarbij niet doorbuigen.
Tip 6
Zorg dat de pink geen teacuppositie inneemt. Dit heeft
geen functie, maar is wel overbelastend.
Tip 7
Zorg dat de eerste drie vingers de instrumenten aanraken,
de zogenaamde gemodificeerde pengreep. Deze greep
aanleren? Kijk dan ook de instructievideo op movir.nl/
ergonomie.

Bekijk de video’s via movir.nl/ergonomie.
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People who say it
cannot be done...
Sinds kort prijkt er een vierluik in de bestuurskamer van het nieuwe kantoor van de ANT,
ontworpen en gerealiseerd door Yvonne BuunkWerkhoven. Kunst met een groot raakvlak aan
de mondzorg.
ANT-vicevoorzitter Wilfred Kniese: ‘Ik kreeg de leporello
een tijd geleden onder ogen en was meteen getroffen door
de tekst die we kunnen beschouwen als de lijfspreuk van
ons bestuur. Maar ook de hele compositie en symboliek
sprak me erg aan. Ik heb Yvonne benaderd met de vraag
of de leporello kon worden “opgeblazen” tot een wandvullend vierluik. En dit is het resultaat.’
Mond is vorm van zelfexpressie
Yvonne Buunk-Werkhoven: ‘Onderzoeksuitkomsten laten
zien dat een mooie mond en gezond gebit, inclusief een
stralende lach, wel degelijk bepalend zijn in sociale interacties en interpersoonlijke relaties. Een persoon met een
glimlach, een gulle lach of andere vorm van zichtbare
vrolijkheid wordt veelal als leuk, aantrekkelijk en spontaan
gezien. Bovendien wordt het verschil in expressie bijna
volledig door de mond bepaald en zijn onze monden een

vorm van zelfexpressie, die ons kenmerken in fysiek, sociaal en cultureel opzicht.
Voor de link tussen kunst en wetenschap was een inspirerend
gesprek met Erwin Olaf – fotograaf en lid van de Akademie
van Kunsten (KNAW) – over de lach, het begin van een
wederzijdse serieuze poging om de lach/mond nader te
onderzoeken. In een collageworkshop Beeldproeverij van
beeldend kunstenaar Harald Vlugt heb ik het kunstwerk
Creativity is a result of how I think and feel leporello II uit
2014, met nadruk op lachen en naaktheid gemaakt.
Erwin Olaf beeldt in een drieluik (vrije werk) naakt en
lachen uit, omdat hij het onuitstaanbaar vindt dat naakt
door de pornografie is gestolen. En, dat chagrijnig kijken
of neutraal zielig enkel voorbehouden is aan de beeldende
kunst en modefotografie en het lachen eigenlijk uitsluitend
voorkomt in de reclamefotografie.’
Dr. Yvonne A.B. Buunk-Werkhoven is zelfstandig onderzoeker, sociaal psycholoog en mondhygiënist. Op het
raakvlakgebied van de preventieve mondzorg en de
sociale psychologie en is zij (inter)nationaal in adviesen onderzoeksfuncties betrokken bij promotie- en
preventiemaatregelen, voorlichting en (mondgezondheids)gedragsverandering.

67

ANT Algemeen
De ANT biedt een compleet
dienstverleningspakket:
99
Ledenservice – vakinhoudelijke, juridische,
bedrijfsmatige ondersteuning
99
Klachtenregeling
99
Helpdesk
99
Stevige, uitgesproken belangenbehartiging
99
Wekelijkse nieuwsbrief
99
Gunstige verzekeringspakketten
99
Flinke besparingen op praktijkkosten
met onze ledenvoordelen
Extra’s:

IQdent studieclubs – intercollegiaal overleg
voor alle tandartsen

Ruim nascholingsaanbod: Dental Studie Update
Congres, workshops

ANT-visitatie
Studenten en starters:
99
ANT Van Nouhuysbeurs voor buitenlandstages
99
Wekelijkse nieuwsbrief
99
De Startende Tandarts.com
99
ANT Starterscongres
99
Gunstige verzekeringspaketten

ANT LIDMAATSCHAPPEN EN CONTRIBUTIE 2017
Statutair is vastgelegd dat uitsluitend tandartsen en
studenten Tandheelkunde lid kunnen worden van de
ANT. De vereniging kent een aantal verschillende typen
lidmaatschappen met bijbehorende contributie.

Contributie per kalenderjaar per 1 januari 2017:
Lidmaatschap*

€ 990,-

Praktiserende
tandartsen

Partnerlidmaatschap*

€ 495,-

Voor partnertandartsen van leden

Groepslidmaatschap*

€ 773,50

Vanaf vier tandartsen werkzaam
op één adres of
onder één naam

Starterlidmaatschap*

€0

In jaar van
afstuderen
1e jaar
2e jaar
3e jaar

€ 90,€ 280,€ 480,Gereduceerd
lidmaatschap

€ 369,-

Niet-praktiserend,
<65 jaar

65+ lidmaatschap*

€ 495,-

Praktiserend

Pensioenlidmaatschap

€ 94,-

Niet meer
praktiserend

Lidmaatschap op
grond van inkomen*

€ 346,50

<35% van het
rekeninkomen
35 tot 65 procent
van rekeninkomen

€ 693,Studentlidmaatschap € 0

*inclusief aansluiting bij klachtenregeling conform Wkkgz.

ANT is een beroepsorganisatie voor tandartsen, opgericht
in 1995. Op 5 juli 2002 heeft de minister van VWS de ANT
aangewezen als ‘representatieve organisatie’ voor tandartsen en tandartsspecialisten.
BESTUUR
Voorzitter

BUREAU
Algemeen directeur

Vicevoorzitter/
Penningmeester

Bureau-adres

Dhr. J.W. Vaartjes

Dhr. W.F. Kniese
Secretaris

Dhr. R.J. Raktoe
Lid

Mw. C.M.J. Scheijmans
Lid

Dhr. R.H.C. Suy
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Dhr. P. Vlaandere

Margriettoren
Haaksbergweg 75
1101 BR AMSTERDAM
Telefoon

020 - 23 74 740
E-mail

ant@ant-tandartsen.nl
Website

www.ant-tandartsen.nl

Lid worden of uw lidmaatschap wijzigen?
Mail naar ant@ant-tandartsen.nl of bel 020 - 23 74 740.

