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Bijzondere mondzorg

Op p. 14 in dit Nt vertelt tandarts Roelien Feenstra 
over haar werk als Tandarts Gehandicaptenzorg bij 
CBT Rijnmond. Ze geeft aan dat er niet overal vol-
doende menskracht is om aan de specifieke zorg-
vraag te voldoen. In het onderstaande worden enkele 
gegevens gepresenteerd die hierop enig zicht geven.

Over de omvang van de vraag naar mondzorg van 
mensen met een beperking zijn geen exacte gegevens 
beschikbaar. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) 
becijferde dat aan het einde van de AWBZ ‘oude stijl’ 
(op 1 januari 2015) 803.050 mensen in Nederland een 
geldige indicatie voor AWBZ-zorg hadden. De grondsla-
gen voor deze indicatie ‘oude stijl’ waren een somati-
sche, een psychogeriatrische of een psychiatrische aan-
doening of beperking. Verder vielen onder de AWBZ 
‘oude stijl’ mensen met een lichamelijke, verstandelijke 
en/of zintuiglijke handicap. Van al deze personen had-
den er 476.600 een indicatie voor extramurale en 
326.450 voor intramurale AWBZ-zorg.

Ook de omvang van het aanbod van mondzorgverle-
ners voor deze specifieke groep is niet precies bekend. 
De Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige 
Gezondheidzorg voor Gehandicapten (VBTGG) heeft 
ongeveer 300 leden. Dit zijn tandartsen en mondhygië-
nisten, maar ook anderen die zich inzetten voor de 
mondzorg aan gehandicapten en angstige patiënten. 
Verder blijkt uit de registratiegegevens van de KNMT 
over differentiaties van actieve tandartsen dat anno 
2015 in Nederland 34 Tandartsen Gehandicaptenzorg en 
16 Tandartsen Angstbegeleiding actief zijn. De mond-
zorg voor patiënten met een ernstige tandheelkundige, 
verstandelijke, lichamelijke of medische beperking (de 
zogenaamde bijzondere zorggroepen) wordt voor een 

belangrijk deel uitgevoerd in de centra voor bijzondere 
tandheelkunde (cbt’s), waarvan er op dit moment in 
Nederland 28 zijn (bron: Cobijt). 

Al met al lijken deze aantallen zorgverleners en cbt’s 
laag in vergelijking met de potentiële omvang van de 
zorgvraag, gemeten in het aantal mensen met een 
‘oude’ AWBZ-indicatie. Maar zoals Roelien Feenstra al 
vaststelt, krijgen mensen met een beperking ook vaak 
zorg bij ‘reguliere’ tandartsen. En dat kan uiteraard pri-
ma, lang niet altijd is de beperking van dien aard dat 
daarvoor specifieke expertise van tandarts en mondhy-
giënist is vereist. 
Wel is het vanuit het oogpunt van beleid aan te bevelen 
dat actuele gegevens worden verzameld over aard en 
omvang van de mondzorgvraag van mensen met een 
beperking. Deze informatie is nodig om een toeganke-
lijk aanbod van de bijzondere mondzorg zo goed mo-
gelijk te kunnen realiseren. 
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