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STOP

In het interview met NVvK-voorzitter Hellen Blom-
Reukers op p. 10 in dit Nt komt de verantwoordelijk-
heid van tandartsen ter sprake om alert te zijn op sig-
nalen van kindermishandeling en verwaarlozing. 
Sinds 1 juli 2013 zijn ook zorgprofessionals verplicht 
hiervoor een meldcode te gebruiken. 

Voor tandartsen heeft de KNMT naar aanleiding hier-
van de ‘Meldcode Tandheelkunde betreffende Kinder-
mishandeling en Huiselijk Geweld’ (Meldcode TKHG) 
ontwikkeld. Deze is in 2012 verstuurd aan alle tandarts-
praktijken. Via de Omnibus-enquête is in het voorjaar 
van 2014 nagegaan hoe tandartsen hiermee omgaan en 
wat hun ervaringen zijn met het signaleren van huise-
lijk geweld. 

Van de 264 ondervraagden staat 54% positief en 35% 
neutraal tegenover de verplichte meldcode. De overige 
11% is er negatief over gestemd. Bij hen speelt met 
name dat zij zich niet voldoende toegerust voelen om 
vermoedens van huiselijk geweld goed te kunnen be-
oordelen.

Een kwart (24%) van de ondervraagde tandartsen had 
in de voorgaande 12 maanden vermoedens dat een of 
meer patiënten slachtoffer waren van huiselijk geweld. 
Gemiddeld ging het daarbij om 2,4 patiënten. Het 
meest recente ‘geval’ was bij 85% een kind of jeugdige. 
Bij veruit de meeste van deze 49 tandartsen (88%) was 
het vermoeden gebaseerd op iets dat zij in de mond za-
gen. Verder had 65% een niet-pluisgevoel bij de alge-
hele verzorging van het kind, kwam bij 55% de verden-
king op naar aanleiding van het gedrag van de ouders 
of verzorgers en zag 45% een verdacht letsel bij het 
kind. 

Mishandeling en

verwaarlozing

Signalen waarop het vermoeden van tandartsen van mishandeling of verwaarlozing  
van een kind/jeugdige was gebaseerd#.

In de mond (zeer slechte mondhygiëne, aanwezigheid onbehandelde carieuze laesies  
(niet eerder professioneel beoordeeld), tandletsels, afwijkingen slijmvliezen)

88%

Algehele verzorging (onverzorgde kleding, slechte hygiëne, aanwijzingen voor een  
duidelijk ongezond voedingspatroon)

65%

Gedrag ouders/begeleiders  
(onverschilligheid, kleineren, vernederen, bang maken, dreigen met geweld)

55%

Letsel (blauwe plekken of fracturen, verklaring ouders/begeleiders niet passend bij  
letsel /fracturen, afwijkend gedrag kind)

45%

n = 49

# meer antwoorden mogelijk
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