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 Y Patiëntbehandeling  
in opleiding en praktijk
Ruim de helft (53%) van de jonge 

tandartsen vond dat de manier waarop 

zij tijdens de opleiding patiënten 

hadden behandeld, aansloot bij hoe zij 

dat nu in de praktijk doen. De overige 

tandartsen waren hierover iets minder 

positief. 

 Y Verschillen  
met de praktijk
Nader gevraagd wat dan niet goed 

aansloot, noemden de tandartsen 

vooral de beschikbare tijd voor een 

behandeling (78%). Maar voor meer dan 

de helft was dat ook het patiëntaanbod 

(58%) en/of het feit dat patiënten andere 

financiële afwegingen maken dan zij 

op de opleiding gewend waren (54%). 

Verder verschilde volgens 46% (ook) de 

beschikbare tijd voor overleg met een 

patiënt, gold dat volgens 25% voor de 

indicatiestelling en noemde 18% een 

ander verschil.

 Y Nader toegelicht
Verschillende tandartsen gaven een 

nadere toelichting op de verschillen 

tussen de patiëntbehandeling tijdens de 

opleiding en die in de praktijk. Zij zeiden 

bijvoorbeeld dat ‘je binnen de opleiding 

werkt in een soort 'ideaal-situatie', terwijl 

de werkelijkheid vaak weerbarstiger is’. 

Verder ook dat ‘je op de opleiding niet 

leert compromissen te sluiten’ en dat 

‘het maken van keuzes niet steeds kan 

worden uitgesteld, waardoor je niet leert 

dat dit op een gegeven moment echt wel 

moet’. 

Ook zegt een tandarts dat ‘de langeter-

mijneffecten van behandeling in de prak-

tijk belangrijker en zichtbaarder zijn’ en 

een ander dat ‘je in de praktijk wel eens 

een keuze maakt die niet 100% weten-

schappelijk is onderbouwd, maar voor die 

ene patiënt wel een (tijdelijke) uitweg kan 

zijn’. Weer een andere tandarts noemt het 

feit dat ‘je nu zelf alles moet oplossen in 

plaats van dat je kunt verwijzen naar een 

ander vakgebied (op de opleiding)’.  Z

Jonge tandartsen over 
de patiëntbehandeling 
tijdens hun opleiding
Eind 2017 vroeg de KNMT tandartsen van de afstudeerjaren 2012 
tot en met 2017 hoe zij hun opleiding beoordeelden. In 2018 zijn 
in het NT al enkele uitkomsten gepresenteerd van dit onderzoek, 
waaraan 314 tandartsen deelnamen. In deze bijdrage ligt de 
focus op de aansluiting van de manier van patiëntbehandeling 
tijdens de opleiding en hoe tandartsen dat daarna in de praktijk 
zijn gaan doen. 
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