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FIGUUR 1
Werkzaamheid van tandartsen preventieassistenten in
solo- en samenwerkingspraktijken
(n=227)
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FIGUUR 2
Aantal fte's dat tandarts- en
preventieassistenten in solo- en
samenwerkingspraktijken werkzaam zijn
(n=209)
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Tandartsassistenten zijn niet weg te denken in tandarts
praktijken. Ze assisteren bij de zorgverlening aan de stoel
en zijn verantwoordelijk voor onder meer het beheer van
materialen en instrumentarium, voor de praktijkhygiëne
en voor allerlei administratieve taken rond de patiënt
behandeling. Bovendien geeft de wet BIG tandartsen de
mogelijkheid om bepaalde tandheelkundige taken aan
preventieassistenten te delegeren. Hoeveel tandarts- en
preventieassistenten zijn er eigenlijk in Nederland en voor
hoeveel fte’s zijn ze werkzaam in tandartspraktijken?
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