Taakdelegatie, Voorwaarden voor samenwerking in de mondzorg.
Vroeger was de taakverdeling in de mondzorg vrij simpel. Aanvankelijk mocht alleen de
tandarts de patiënt/zorgcliënt behandelen en de assistent hielp hem daarbij. Vanaf 1967
begon de mondhygiënist haar werkzaamheden; patiënt/zorgcliënt werden toen door de
tandarts naar de mondhygiënist verwezen.
Geleidelijk aan veranderde de situatie en tegenwoordig behandelen ook andere
zorgverleners de patiënt/zorgcliënt. Die ontwikkeling is mogelijk gemaakt door de wet
op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, kortweg de Wet BIG (1992) genaamd.
De Wet BIG heeft het weliswaar mogelijk gemaakt dat ook niet-tandartsen
en niet-mondhygiënisten patiënten/zorgcliënten behandelen, maar dat mag alleen onder
bepaalde voorwaarden.
Tandartsenpraktijk Vaerhorst is een taakgedelegeerde tandartsenpraktijk, met als doel
efficiënter te kunnen werken, zodat er meer aandacht aan de patiënt/zorgcliënt besteed
kan worden. Het biedt kansen voor kwaliteit ( juiste zorg) en doelmatigheid
(zorg op juiste niveau).
Taakdelegatie binnen tandartsenpraktijk Vaerhorst is afhankelijk van onze teamleden en
hun competenties. Taakdelegatie is ook afhankelijk van de patiënt/zorgcliënt.
Zonder toestemming van de patiënt/zorgcliënt is behandeling namelijk niet mogelijk.

Wat is het verschil tussen verwijzing en taakdelegatie !
Bij een verwijzing zorgt de tandarts voor een correcte omschrijving en is verder niet
verantwoordelijk voor de vervolgbehandeling. Een horizontale verwijzing is bijvoorbeeld
naar een collega tandarts die gespecialiseerd is in wortelkanaalbehandelingen of het
plaatsen van tandheelkundige implantaten. Verticale verwijzing is bijvoorbeeld naar een
kaakchirurg of tandprotheticus. Verwijzen kan zowel binnen als buiten de
tandartsenpraktijk plaatsvinden. Bij taakdelegatie is de tandarts verantwoordelijk en kan
alleen binnen de tandartsenpraktijk plaatsvinden.

Bevoegde en bekwame zorgverleners, voorbehouden en nietvoorbehouden handelingen.
De belangrijkste eis die de wet BIG ( Beroepen Individuele Gezondheidszorg) stelt is dat
je competent genoeg moet zijn om een patiënt/zorgcliënt te behandelen. In de taal van
de wetgever heet dit dat de zorgverlener “bekwaam” moet zijn.
Zorgverleners in de mondzorg die bij de wet “zelfstandig bevoegd” zijn om zowel
voorbehouden- als niet voorbehouden handelingen te mogen uitvoeren is de tandarts.
Zorgverleners in de mondzorg die bij de wet voor een aantal voorbehouden
behandelingen “functioneel zelfstandig” zijn is de mondhygiënist.
Deze zorgverlener kan de behandeling, waarvoor een functionele zelfstandigheid geldt,
zonder aanwezigheid of toezicht van een tandarts uitvoeren.
Zorgverleners in de mondzorg die bij de wet noch zelfstandig, noch op grond van een
functionele zelfstandigheid (voor)behouden handelingen mogen uitvoeren zijn de
Tandartspreventie-assistentes, tandartsen die hun diploma buiten de EU hebben
behaald, student tandheelkunde, student mondzorgkundige.

Voorbehouden handelingen.

Sommige behandelingen nemen meer risico’s met zich mee dan andere. Daarom heeft de
wetgever 2 groepen gemaakt t.w.;
“Voorbehouden Handelingen” en “Niet Voorbehouden Handelingen”.
Voorbehouden Handelingen in de mondzorg zijn:
1. Heelkundige handelingen, bijvoorbeeld extracties; het plaatsen van implantaten;
het doen van zenuwbehandelingen of het prepareren van caviteiten
(boren en vullen van gaatjes).
2. Het geven van injecties, bijvoorbeeld locale verdoving.
3. Het onder narcose brengen.
4. Het maken van röntgenfoto’s.
5. Het voorschrijven van geneesmiddelen.
Niet Voorbehouden Handelingen zijn:
1. Alle overige handelingen
Voorbehouden handelingen kunnen alleen gedelegeerd worden door zorgverleners die
zelfstandig bevoegd zijn.
Bij tandartsenpraktijk Vaerhorst zijn dit tandarts Van Kuyk en tandarts Anwar.
Tandarts van Kuyk staat geregistreerd in het BIG register onder nummer 19022309902.
Tandarts Anwar staat geregistreerd in het BIG register onder nummer 29912591202.
De voorwaarden die de wetgever stelt aan het overdragen van verrichtingen.
1. Er moet een opdracht zijn van een zelfstandig bevoegd opdrachtgever, in dit
geval de tandarts. De tandarts geeft een opdracht, inclusief eventuele
aanwijzingen en eventuele evaluatie per patiënt/zorgcliënt.
2. Degene aan wie een voorbehouden handeling wordt opgedragen, de
opdrachtnemer, in dit geval de mondhygiënisten, tandartspreventieassistenten, tandartsen die buiten de EU gestudeerd hebben, studenten
tandheelkunde en studenten mondzorgkunde, moet bekwaam zijn.
(Scholing van een erkende instantie is hierin belangrijk).
3. De opdrachtgever moet, indien nodig, lijfelijk beschikbaar zijn. Raad geven op
afstand wordt niet geaccepteerd. Dit hoeft niet wanneer een mondhygiënist een
voorbehouden handeling verricht waarvoor hij of zij functioneel zelfstandig is.
4. De patiënt moet geïnformeerd worden. Dus als een preventie-assistent behandelt,
zal het duidelijk moeten zijn dat patiënt/zorgcliënt door een preventie-assistent
behandeld wordt en niet door een tandarts of mondhygiënist.
5. Als de opdrachtgever extra aanwijzingen heeft gegeven, dan moet de
opdrachtnemer die aanwijzingen ook opvolgen.

Titelbescherming en functionele zelfstandigheid.

De wet heeft bepaald dat zorgverleners die zelfstandig voorbehouden handelingen mogen
doen, in een register ingeschreven moeten worden.
Dit is het BIG register (www. Ribiz.nl)
Het BIG register is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Daarnaast heeft de
tandarts, net als de mondhygiënist en de tandprotheticus, een beschermde titel.
Een tandartspreventie-assistent mag zich dus nooit mondhygiënist noemen en een
tandtechnicus mag zich nooit tandprotheticus noemen.
De zorgverlener met een met succes afgeronde opleiding tandheelkunde, die niet staat
ingeschreven in het BIG register mag zich geen tandarts noemen.
Sommige mondhygiënisten noemen zich wel “mondzorgkundige”, maar dit is een titel
die niet in de wet voorkomt!

WET WGBO: Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst
Als zorgverlener in de mondzorg bestaat een informatie plicht naar de patiënt/zorgcliënt
denk hierbij aan:
1. Het doel van het onderzoek.
2. De diagnose.
3. Het behandelplan.
4. De risico’s van het onderzoek en/of behandeling.
5. Alternatieven.
6. Wat moet u doen of juist niet doen.
7. Wanneer het onderzoek en of behandeling zal plaatsvinden.
8. Hoe lang het onderzoek en of behandeling zal duren.
9. Medicijnen/ pijnbestrijding die u eventueel moet slikken.
10. De prognose.
11. Wat u na het onderzoek wel of niet moet doen en hoe u zich zult voelen.
12. Wat de kosten zijn.
13. Wat er gebeurt wanneer u zich niet laat behandelen.

Taakdelegatie is ook afhankelijk van de patiënt/zorgcliënt. Zonder toestemming van de
patiënt/zorgcliënt is behandeling niet mogelijk. De patiënt/zorgcliënt bepaalt wie de zorg
verleent, door toestemming te geven!!

Tips voor de patiënt/zorgcliënt
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maak uw wensen kenbaar.
Zorg dat u weet wat u wilt vermelden.
Bereid de vragen voor die u heeft.
Zorg dat u weet welke medicijnen u slikt.
Controleer hoe u verzekerd bent tegen eventuele tandartskosten.
Ga na of er eventuele behandelingen van te voren schriftelijk bij uw
zorgverzekeraar moeten worden aangevraagd.
7. Stel u op de hoogte van de betalingsvoorwaarden van de tandartsenpraktijk of
eventuele betalingsregelingen.
8. Zorg dat u voldoende bedenktijd heeft voordat u toestemming geeft voor het
uitvoeren van de behandeling
9. Als u de informatie niet of onvoldoende krijgt, haal dan de informatie die
u graag zou willen weten bij ons in de praktijk of kijk op de internetsite
www.allesoverhetgebit.nl

DISCLAIMER
De geboden informatie is uitsluitend bestemd voor patiënten/zorgcliënten die
tandartsenpraktijk Vaerhorst bezoeken.
Dit document is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kunnen wij
niet uitsluiten dat de geboden informatie, door welke oorzaak dan ook, onjuistheden
bevat. Noch tandartsenpraktijk Vaerhorst, noch de medewerkers persoonlijk, aanvaarden
enige aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, voor enig gevolg rechtstreeks of
indirect voortvloeiend uit het gebruik ervan.

