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PEILSTATIONS

Op p. 12 in dit Nt gaat ethicus Jos Kole in op het raak-
vlak tussen tandheelkunde en ethiek. Een goede 
tandarts zet zich in voor een gezonde mond bij de pa-
tiënt. Maar er is ook diens individuele vrijheid van 
levensstijl. Mag of moet de tandarts zich daarmee be-
moeien, wanneer bepaalde gewoonten van de patiënt 
zijn of haar mondgezondheid schaden? Hoe gaat de 
beroepsgroep hiermee om? 

In het Onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering van 
2015 is onder meer gevraagd in hoeverre tandartsen pa-
tiënten informeren en adviseren over schadelijke leef- 
of voedingsgewoonten. Zoals de figuur laat zien, zeg-
gen bijna alle (94% of meer) tandartsen dat zij bij hun 
patiënten minstens één keer de gevolgen van onvol-
doende zelfzorg, van slechte voedingsgewoonten en 
van roken onder de aandacht brengen. Daarbij krijgt 
onvoldoende zelfzorg naar verhouding de meeste aan-
dacht: 54% wijst hier bij (vrijwel) elk bezoek van de pa-
tiënt op, terwijl respectievelijk 29% en 27% dat doet in 

geval van slechte voedingsgewoonten en roken. 
In dit verband zegt 79% van de tandartsen dat het niet 
altijd zin heeft om de boodschap steeds te herhalen, 
omdat niet alle patiënten hiervoor open staan. Zo ge-
ven patiënten soms expliciet aan voorlichting over hun 
leefgewoonten niet op prijs te stellen.
Het onderzoek laat zien dat tandartsen de verantwoor-
delijkheid voelen en nemen om ongezond gedrag bij 
patiënten te verminderen. Maar, zoals Kole ook op-
merkt, het is de vraag hoe dwingend dat moet gebeu-
ren. Uit de ervaringen van tandartsen valt in elk geval 
op te maken dat ‘overdaad schaadt’. Het is per patiënt 
een afweging hoe vaak de boodschap kan worden her-
haald zonder dat deze averechts gaat werken. Het kan 
daarbij helpen om patiënten te prijzen voor wat er al 
goed gaat en begrip te tonen voor de moeilijkheid om 
leefgewoonten te veranderen, zoals tandarts Maddelon 
de Jong-Lenters in Nt 16/2016, p. 12 bepleitte naar aan-
leiding van haar onderzoek naar de rol van ouders in 
de mondzorg voor jeugdigen.

Tandheelkunde

en ethiek

Frequentie waarmee tandartsen bij hun patiënten - als daarvoor aanleiding is - de gevolgen onder de aandacht 
brengen van onvoldoende zelfzorg, slechte voedingsgewoonten en roken

onvoldoende
zelfzorg

slechte voedings-
gewoonten

roken

bij (vrijwel) elk bezoek 54% 29% 27%

zo nodig met enige regelmaat, maar niet bij elk bezoek 41% 60% 55%

(in principe) één keer per patiënt 3% 7% 12%

(vrijwel) nooit 2% 4% 6%

n 465 462 462
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