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Geachte leden van de commissie, 

 

Tot 20 september kunt u schriftelijke vragen indienen over het tijdelijk besluit zelfstandige 

bevoegdheid geregistreerd mondhygiënist (32620-206). Patiëntenfederatie Nederland geeft u 

daarbij graag een aantal vragen mee. 

 

De omvang en randvoorwaarden van het experiment 

Patiënten moeten kunnen rekenen op goede kwalitatieve en betaalbare mondzorg. 

Patiëntenfederatie Nederland riep daarom al eerder op om, met inbreng van patiënten, snelheid 

te maken met richtlijnontwikkeling en transparantie over kwaliteit en kosten in de mondzorg. 

De minister lijkt deze belangrijke stap over te slaan. De minister wil met ingang van 2020 

een grootschalig experiment starten waarbij mondhygiënisten 5 jaar lang grotere zelfstandige 

bevoegdheden krijgen. We zijn van mening dat een beperkte regionale proef betere 

mogelijkheden biedt om randvoorwaarden goed te organiseren, te monitoren en waar nodig bij 

te sturen. En vinden dat het experiment niet zou mogen starten voordat aan die 

randvoorwaarden is voldaan. 

 

1. Waarom heeft de minister gekozen voor een grootschalig experiment met een duur van 5 

jaar? Welke afwegingen heeft de minister daarbij gemaakt?  

 

2. Waarom heeft de minister niet gekozen voor starten met een beperkte regionale proef 

waarbij bij gebleken succes verder opgeschaald kan worden? 

 

3. Op welke wijze en met welke frequentie gaat de minister de voortgang van het experiment 

monitoren? Hoe worden de ervaringen van patiënten gemonitord?  

 

 

Informatie voor patiënten 

Voor patiënten moet duidelijk zijn bij welk soort professional ze voor welke behandeling terecht 

kunnen. En welke professional bevoegd is. In de huidige situatie is het voor patiënten vaak 

onduidelijk wie wat doet en wie wat mag doen in de mondzorgpraktijk. In het experiment 

mogen mondhygiënisten een aantal taken uitvoeren die tandartsen ook aanbieden. De 

bevoegdheden/behandelmogelijkheden van mondhygiënisten worden verruimd. Maar dat 

betekent niet dat een patiënt voor zijn gehele mondgezondheidszorg bij een mondhygiënist 

terecht kan. Het is belangrijk dat patiënten heldere informatie hebben over de 

samenwerkingsafspraken, de kosten en kwaliteit van de mondzorg.    
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4. Hoe zorgt de minister dat patiënten goede, toegankelijke en vindbare informatie hebben over 

de samenwerkingsafspraken in het experiment?  

 

5. Hoe zorgt de minister dat patiënten weten voor welke mondzorg ze bij welke professional 

terecht kunnen en ook waarvoor niet? En hoe zorgt de minister dat patiënten weten welke 

bevoegdheden een professional in de mondzorg heeft? 

 

 

Transparantie over kwaliteit en kosten 

Er zijn veel patiënten met klachten over zowel de kwaliteit van de behandeling als de kosten 

ervan. Kwaliteit van mondzorg moet gedefinieerd en transparant gemaakt worden. Inmiddels is 

er een start gemaakt met het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO). Maar de ontwikkeling van 

kwaliteitsafspraken gaat ons niet vlug genoeg. Daarin is versnelling nodig. Patiëntenfederatie 

Nederland ziet al jaren onvoldoende vooruitgang en een gebrek aan urgentie. Inmiddels is veel 

tijd en aandacht verloren aan de discussie over taakherschikking. Het is belangrijk dat er, 

voordat met het experiment wordt gestart, eerst met betrokkenheid van patiënten, wordt 

vastgesteld wat kwaliteit is. 

 

6. Welke stappen gaat de minister zetten om snelheid te maken met richtlijnontwikkeling en 

transparantie over veiligheid, kwaliteit waarbij ook voor patiënten duidelijk is wie waarvoor 

aansprakelijk is en wie wat doet in de mondzorg?  

 

7. Welke garanties op kwalitatief goede en veilige mondzorg biedt de minister patiënten in het 

kader van het experiment? Waar kunnen patiënten terecht als ze knelpunten ervaren?  

 

 

We vragen u deze punten te betrekken bij uw schriftelijke inbreng over het tijdelijk besluit 

bevoegdheid mondhygiënist 32620-206. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief 

dan zijn we graag beschikbaar. 

 

 

 

Met vriendelijke groet,   

 

      

 

 

 

 

Dianda Veldman    

Patiëntenfederatie Nederland   

 

 

 

 


