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peilstations

1.  Percentage tandartsen dat (zeer) groot belang hecht aan verschillende kennis- en informatiebronnen  
ten behoeve van een professionele beroepsuitoefening (n = 295 - 297)

- gedragsregels #1 92%

- nationale wet- en regelgeving 90%

- (klinische) praktijkrichtlijnen #2 90%

- uitspraken tuchtrechter, klachtencommissie #3 80%

- circulaires van de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) 78%

- protocollen #4 71%

- uitspraken civiele rechter #5 66%

- Europese wet- en regelgeving 60%

- internationale wet- en regelgeving 49%

#1 Regels en normen die in brede kring binnen de beroepsgroep als moreel bindend kunnen worden beschouwd.
#2  Documenten met aanbevelingen en adviezen ter ondersteuning van de besluitvorming van professionals in de zorg aan patiënten, berustend op  

de resultaten van wetenschappelijk onderzoek en klinische ervaringen. Van een richtlijn kan beargumenteerd worden afgeweken.
#3 Interne controle op de beroepsuitoefening van een beroepsgroep, gebaseerd op wet- en regelgeving, gedragsregels, richtlijnen en protocollen.
#4 Handeling of werkinstructie uit vakinhoudelijke richtlijnen waarin staat hoe in de dagelijkse praktijk dient te worden gehandeld.
#5 Extern oordeel in conflicten tussen personen of organisaties onderling, waarbij een beroep wordt gedaan op het burgerlijk recht of privaatrecht.

De maatschappelijke aandacht voor de gezondheids-
zorg is in de afgelopen decennia sterk toegenomen. Dit 
uit zich onder meer in een groeiende invloed van wet- 
en regelgeving op de dagelijkse praktijk van zorgpro-
fessionals. De verschillende wetten en regels raken een 
breed scala aan zaken, niet alleen de inrichting van de 
praktijk, het omgaan met instrumentarium, gebruiks- 
en verbruiksmaterialen, het omgaan met medewerkers 
(al dan niet in dienstverband) en de administratieve 
processen, maar ook de relatie met patiënten en de in-
houd van de zorgverlening. Daarnaast zijn patiënten 
meer en meer op de hoogte van hun rechten en doen 
daarop ook een beroep. Deze ontwikkelingen nopen 
tandartsen om op de hoogte te zijn van de geldende 
wet- en regelgeving, althans op een zodanige manier 
dat zij de verschillende wetten en regels in hun beroep-
suitoefening naar behoren kunnen toepassen.

Peilstationonderzoek
Om na te gaan in hoeverre tandartsen voldoende op de 
hoogte zijn van de wet- en regelgeving binnen de tand-
heelkunde, is hiernaar vorig jaar binnen het project Peil-
stations onderzoek gedaan. Hiertoe werd half augustus 
2014 een schriftelijke vragenlijst toegestuurd aan een a-
selecte steekproef van 1.197 tandartsen van jonger dan 65 
jaar en met een bekend woon- en/of werkadres in Ne-
derland. Beantwoording kon schriftelijk, maar desge-
wenst kon ook een digitale versie van de vragenlijst wor-
den beantwoord. Uiteindelijk hebben 352 van de 1.184 

tandartsen in de steekproef een vragenlijst beantwoord. 
Van deze tandartsen waren er 46 niet werkzaam en 7 wel 
werkzaam maar niet actief in de directe patiëntbehande-
ling. Hiermee resteerden 299 tandartsen die actief waren 
in de behandeling van patiënten, al dan niet binnen een 
eigen praktijk. Dit komt neer op een netto-respons van 
25%. Deze onderzoeksgroep liet, ten opzichte van de rest 
van de populatie tandartsen, een lichte oververtegen-
woordiging van mannen zien en een gemiddeld wat ho-
gere leeftijd. Verder waren naar verhouding veel tandart-
sen in het onderzoek lid van de KNMT. Waar nodig is 
met deze lichte smet op de representativiteit bij de inter-
pretatie van de resultaten rekening gehouden. 

Belang 
Vanzelfsprekend vonden vrijwel alle tandartsen in het 
onderzoek (97%) het belangrijk om op de hoogte te zijn 
van wet- en regelgeving die voor hun beroepsuitoefening 
relevant is. Zoals blijkt uit tabel 1 noemden zij daarbij 
vooral gedragsregels (92%), nationale wet- en regelge-
ving (90%) en richtlijnen (90%) de belangrijkste bronnen 
om van uit te gaan, maar ook uitspraken van de tucht-
rechter en/of een klachtencommissie (80%), circulaires 
van de IGZ (78%) en protocollen (71%) werden door ten 
minste zeven van de tien tandartsen als bron genoemd.
Desgevraagd lieten de meeste tandartsen weten dat zij 
voldoende op de hoogte zijn van de wet BIG (86%), de 
geldende gedragsregels voor tandartsen (85%), de tarief-
beschikking tandheelkundige zorg van de NZa (80%), de 
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Meldcode Tandheelkundige Kindermishandeling en 
Huiselijk Geweld (74%) en de WGBO (68%). Echter (veel) 
minder dan de helft van de ondervraagde tandartsen gaf 
aan voldoende te weten van verschillende andere wet-
ten en regelingen die meer of minder direct betrekking 
hebben op de tandheelkundige beroepsuitoefening in de 
mondzorg (zie www.ntdigitaal.nl).

Kennis
Uit hun reacties op tien kennisstellingen met betrekking 
tot onder meer de wet BIG, de WGBO, de WUBHV en 
IGZ-circulaires kwam naar voren dat de tandartsen in 
dit onderzoek op gemiddeld minder dan de helft (4,5) 
van de stellingen een correct antwoord gaf (zie tabel 2). 
Zo wist 47% het goede antwoord op vier of minder stel-
lingen, 27% op vijf stellingen en 26% op 6 of meer stel-
lingen. Niemand wist op alle stellingen een correcte re-
actie te geven. Opvallend was dat deze score geen 
samenhang vertoonde met leeftijd van de tandarts en 
het al dan niet praktijkhouder zijn. Wel bleken in het 
buitenland opgeleide tandartsen gemiddeld slechter te 
scoren dan in Nederland opgeleide tandartsen (score 3,4 
tegen score 4,6).

Ondersteuning
Vrijwel alle tandartsen in dit onderzoek gaven aan geïn-
formeerd te willen worden over (veranderingen in) wet- 
en regelgeving. Zij ontvangen deze informatie overigens 
het liefst via de reguliere tijdschriften en vakbladen 
(74%) en/of via thema- c.q. actualiteitenbijeenkomsten 
(62%). Minder belangstelling was er om geïnformeerd te 
worden via webinars (39%), via bij- en nascholing op de 
universiteiten (36%) en/of via digitale kennistoetsen 
(33%).

Tot besluit
Onmiskenbaar hebben tandartsen als medisch zorgver-
leners te maken met een veelheid aan wetten en regels. 
Het hoort echter bij een professionele beroepsuitoefe-
ning om de verschillende wetten en regels naar behoren 
te kunnen toepassen. Te meer omdat een belangrijk deel 
ervan betrekking heeft op zaken die in de verlening van 
zorg en de organisatie daarvan dagelijks voorkomen. Dat 
belang wordt door tandartsen onderkend, maar de uit-
komsten van dit onderzoek maken tevens duidelijk dat 
de interpretatie van wetten en regels door tandartsen 
naar concrete situaties te wensen overlaat. 
Dit is een teken aan de wand voor individuele tandart-
sen om na te gaan hoe het ervoor staat met hun eigen 

praktische kennis over wet- en regelgeving binnen de 
mondzorg. Maar er ligt ook een verantwoordelijkheid bij 
de beroepsorganisatie om tandartsen daarbij nog meer 
te ondersteunen. Dat verwachten zij ook van de KNMT 
en er ligt daarom een belangrijke taak om de bestaande 
wet- en regelgeving te ‘vertalen’ in praktische handvat-
ten voor de beroepsgroep. Handvatten, die juridisch di-
rect aansluiten bij de soms specifieke omstandigheden 
binnen de mondzorg, die goed toegankelijk zijn en die te 
allen tijde zijn te raadplegen of waarover eenvoudig ad-
vies is in te winnen. Gezien de omvang en de verander-
baarheid van wet- en regelgeving is dit een uitdaging die 
voortdurend aandacht zal vragen.

2. Percentage tandartsen dat tien stellingen, die zijn afgeleid uit  
bestaande wet- en regelgeving, als juist of onjuist beoordeelt  
(n = 289 - 290) #1 #2

oordeel ‘juist’ oordeel ‘onjuist’/ geen antwoord

1 De opdracht voor het uitvoeren van een voorbehouden handeling 
(algemene overeenkomst van opdracht) moet bij afwezigheid van 
een protocol expliciet in het dossier worden vastgelegd. 

73% 27%

2 Een tandarts moet toestemming vragen aan een zestienjarige pati-
ent om zijn ouders bij de behandeling aanwezig te laten zijn. 

41% 59%

3 Los van het prepareren is het vullen een voorbehouden handeling.

38% 62%

4 Voor intercollegiaal overleg met een tandarts door wie de patiënt 
eerder behandeld is, is geen expliciete toestemming van de patiënt 
vereist.

36% 64%

5 Als een patiënt verhuist, dient de tandarts op verzoek van de pati-
ent het dossier op te sturen naar zijn opvolger.

11% 89%

6 Wanneer de Inspectie inzage in een patiëntendossier verzoekt, dient 
de tandarts toestemming te vragen aan de betreffende patiënt.

36% 64%

7 Een tandarts met een diploma uit een Zuid-Amerikaans land mag 
onder dezelfde voorwaarden werken als een mondhygiënist mits hij 
voldoende bekwaam is.

42% 58%

8 Als een tandartsassistent door interne opleiding bekwaam is, mag 
zij in aanwezigheid van de tandarts anesthesie geven. 

49% 51%

9 Een richtlijn is een vrijblijvend advies.

60% 40%

10 Als een patiënt verhuist, dient de tandarts op verzoek van de opvol-
gend tandarts het dossier op te sturen.

72% 28%

#1  de roze gearceerde stellingen zijn juist, de grijs gearceerde stellingen zijn onjuist
#2  zie www.ntdigitaal.nl voor een korte verantwoording van de (on)juistheid van de stellingen
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