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Colofon

Voor u ligt het beroepsprofi el tandartsassistent, een profi el van de vakvolwassen beroepsbeoefenaar. De functie van preventie-
assistent is niet beschreven. Het is een uitgebreid en omvangrijk document. Ondanks dat het profi el als geheel is ontwikkeld 
kan het ook in delen gebruikt worden. Afhankelijk van het doel kunt u een keuze maken in welke onderdelen u het meest 
geïnteresseerd bent, ofwel wilt gebruiken voor uw eigen doelen.   

In het profi el spreken we van een tandartsassistent in de vrouwelijke vorm, van een patient in de mannelijke vorm en andere 
tandheelkundige professionals duiden we aan met een mannelijke vorm. Vanzelfsprekend kunnen hier beide geslachten 
gelezen worden. 

Om de gebruikerswaarde van dit profi el te verhogen geven we hier in het kort aan waar u wat kunt vinden. 
In de inhoudsopgaven zijn de onderwerpen per hoofdstuk duidelijk aangegeven we verwijzen daarom alleen naar hoofd-
stukken, paragrafen en bijlagen.

•  Heeft u alleen belangstelling voor een samenvatting van de taken, kernopgave en competenties? 
Dan verwijzen we naar bijlage 4. 

•  Bent u ontwerper in het beroepsonderwijs? Dan is de uitgebreide beschrijving in hoofdstuk 4,5 en 6 belangrijk.
•  Bent u decaan of beginnend beroepsbeoefenaar? Wij bevelen u paragraaf 1.2, 2.1, 2.2 en 2.5 en hoofdstuk 3 aan.  
•  Wilt u het beroepsprofi el als studie- dan wel werkdocument gebruiken? De paragrafen 2.1, 2.4 en hoofdstuk 3 zijn een 

goed startpunt.
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Voorwoord

“Zonder tandartsassistent gaat het mis 
in de praktijk”
Met deze slogan heeft de Nederlandse Maatschappij 
tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) enkele jaren 
geleden campagne gevoerd om meer mensen te werven 
voor het beroep van en de opleiding tot tandartsassistent. 
Het geeft aan dat de assistent een belangrijke schakel is 
in de tandheelkunde. Door diverse ontwikkelingen heeft 
het beroep van tandartsassistent zich in de afgelopen jaren 
steeds verder ontwikkeld. Het was dan opportuun om het 
bestaande profi el opnieuw te actualiseren en te herschrijven 
conform de eisen die de huidige tijd aan het beroep stelt.

Medio 2004 heeft de NMT het Nederlands Instituut voor 
Zorg en Welzijn (NIZW) opdracht gegeven het profi el te 
herzien. Voor u ligt het resultaat daarvan. Het betreft een 
samenwerkingsproduct van werknemers (CNV Publieke 
Zaak en ABVAKABO FNV) en werkgevers (Associatie 
Nederlandse Tandartsen en NMT). De Stichting CAO Fonds 
Tandartsassistenten heeft het project fi nancieel mogelijk 
gemaakt. De inhoudelijke input is gegeven door een 
‘expertgroep’ van tandartsassistenten. Een begeleidings-
commissie, met daarin vertegenwoordigers van de betrokken 

partijen, heeft uiteindelijk de defi nitieve versie tot stand 
gebracht. Eind 2004 is het profi el ter validering voorgelegd 
aan de achterbannen van deze partijen. Hun opmerkingen 
zijn meegenomen in de eindversie. De tandartsassistent 
van nu en morgen wordt herkend in dit profi el en dat doet 
de NMT deugd.  

Bij deze wil de NMT alle leden van de expertgroep en de 
begeleidingscommissie hartelijk danken voor hun inzet. 
Hun inhoudelijke input ligt aan de basis van het voorliggende 
stuk. Tot slot is dank verschuldigd aan het projectteam van 
het NIZW: Judith van de Haterd, Chantal van Arensbergen 
en Ria Broeken. 

De NMT is verheugd dat dit nieuwe en complete profi el in 
zo’n korte tijd tot stand is gekomen en dat wij het u hierbij 
kunnen aanbieden. 

H.W. Zijlstra
voorzitter NMT
Nieuwegein, mei 2005
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Inleiding

1.1  Aanleiding
Het vorige beroepsprofi el van de tandartsassistent stamt uit 
2000. Beroepen zijn echter altijd in beweging. 
Ontwikkelingen in en om de sector beïnvloeden de 
beroepsuitoefening. Daarom is het nodig om het beroeps-
profi el van tijd tot tijd te herzien. Daarnaast is het profi el 
uit 2000 niet goed toegesneden op het format dat door het 
onderwijs wordt gebruikt om de opleiding van tandarts-
assistenten in te richten. Om die reden heeft de Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) 
het NIZW de opdracht gegeven het profi el aan te passen. 
Het nu voorliggende profi el is een actualisatie en er zijn 
competenties aan toegevoegd. Het nieuwe profi el wordt 
daarom ook wel beroepscompetentieprofi el genoemd.
De tandartsassistent werkt samen met (verschillende typen) 
tandartsen, specialisten en mondhygiënisten. 
Voor de leesbaarheid wordt in de tekst de term ‘andere 
tandheelkundige professionals’ gehanteerd om degene aan 
te duiden met wie de tandartsassistent samenwerkt. 
Daarnaast is in verband met de leesbaarheid in de tekst 
gekozen voor “hij” bij aanduiding van de andere tand-
heelkundige professional en voor “zij” bij aanduiding van 
de tandartsassistent. 

Vanzelfsprekend wordt hiermee bedoeld tandheelkundige 
professional m/v en tandartsassistent m/v.

1.2   Reikwijdte van het profi el
Het beroepsprofi el is gericht op tandartsassistenten. Bij de 
totstandkoming van het profi el is de totale breedte van 
de beroepspraktijk in beeld gebracht. Het profi el is dus van 
toepassing op alle werkvelden waarin tandartsassistenten 
werkzaam zijn. De belangrijkste typen organisaties waar 
de tandartsassistenten werken zijn de algemene tandartsen-
praktijk (solo- en groepspraktijk, tandheelkundig centrum, 
gezondheidscentrum), ziekenhuizen (afdeling mondziekten 
en kaakchirurgie), orthodontiepraktijk (solo- en groeps-) en 
de praktijken voor gedifferentieerde tandheelkunde (o.a. 
parodontologiepraktijk) (solo- en groeps-). In mindere mate 
werken tandartsassistenten ook in regionale instellingen 
voor jeugdtandverzorging, verpleeghuizen, bij mond-
hygiënisten en het (klinisch) onderwijs bij tandheelkundige 
opleidingen. Het beroepsprofi el beschrijft de basisfunctie 
tandartsassistent. De functie van preventieassistent wordt 
dus hiermee niet beschreven. 

Hoofdstuk 1
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In een aparte variantennotitie, naast dit profi el verkrijgbaar, 
wordt het onderscheid in de verschillende functies verder 
uitgewerkt. Afhankelijk van het type organisatie waarin de 
tandartsassistent werkzaam is, zullen bepaalde kerntaken 
en competenties meer of minder nadruk krijgen. In dit 
profi el wordt de basisberoepsuitoefening beschreven. Dit 
houdt in dat specifi eke taakelementen die verbonden zijn 
aan een bepaald type organisatie of werkterrein niet altijd 
één op één te herkennen zijn in dit profi el. In dit profi el 
zijn de taken beschreven die door alle typen tandarts-
assistenten worden uitgevoerd. Dit houdt niet in dat deze 
taken enkel en alleen door tandartsassistenten worden 
uitgevoerd. Afhankelijk van het type organisatie en/of de 
interne afspraken over de taakverdeling kunnen taken ook 
door andere functionarissen worden uitgevoerd. Andersom 
geldt ook dat tandartsassistenten (delen van) taken van 
andere functionarissen uitvoeren. 

1.3   Functies van het profi el
Het beroepsprofi el heeft verschillende functies:
•  Het wordt gebruikt als input voor het onderwijs om de 

opleiding optimaal aan te laten sluiten bij de praktijk-
uitoefening

•  Het kan worden ingezet bij de verdere professionalisering 
van de beroepsgroep

•  Het is een visitekaartje voor de buitenwereld. Patiënten, 
aanverwante beroepsgroepen, verwijzers, overheden, 
zorgverzekeraars krijgen inzicht in wat ze van de beroeps-
groep kunnen verwachten

•  Het is een basisdocument voor het ontwikkelen van 
richtlijnen en protocollen voor de beroepsuitoefening

•  Het kan worden gebruikt bij het geven van voorlichting 
over het beroep bijvoorbeeld voor aankomende tandarts-
assistenten

1.4   Ontwikkeling van het profi el
Een beroepsprofi el kan niet worden gemaakt van achter het 
bureau. Het profi el is tot stand gekomen op basis van een 
literatuurstudie en documentenanalyse, interviews en 
expertmeetings met tandartsassistenten werkzaam in 
verschillende typen organisaties en valideringsrondes met 
belanghebbenden. Het project vond plaats onder begeleiding 
van een begeleidingscommissie bestaande uit vertegenwoor-
digers van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde (NMT), Associatie Nederlandse Tandartsen 
(ANT), CNV Publieke Zaak en ABVAKABO FNV. 
De commissie had als voornaamste taak het aanleveren van 
informatie en het becommentariëren van de conceptprofi elen. 
Het doel van het project was een profi el op te leveren dat 
voldoet aan de richtlijnen van COLO (de vereniging kennis-
centra beroepsonderwijs bedrijfsleven) en dat gevalideerd 
is. Dit laatste betekent dat het profi el getest is op volledig-
heid en betrouwbaarheid door een representatieve groep 
mensen die ervaring hebben met het beroep. Daarnaast 
worden andere belangengroeperingen geconsulteerd. 
Bij de legitimering geven de betrokken sociale partners een 
offi ciële erkenning dat het beroepsprofi el relevant is. 

1.5   Opbouw van het profi el
Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van het beroep en 
de professionalisering. De ontwikkelingen die van invloed 
zijn op de beroepsuitoefening van de tandartsassistent 
zijn beschreven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 beschrijft 
uitgebreid de kerntaken. De kernopgaven staan verwoord 
in hoofdstuk 5. Het laatste hoofdstuk, 6, gaat in op de 
beroepscompetenties.

In het competentieprofi el geven de kerntaken aan wat de 
beroepskracht in essentie doet. De kerntaken samen vormen 
een set inhoudelijk samenhangende beroepsactiviteiten, 
die in een logische volgorde worden beschreven. Een kern-
taak heeft altijd betrekking op een door de beroepskracht 
te leveren product, zorg of dienst. In feite gaat het bij de 
kerntaken om de ‘harde kern’ van het beroep. 

Naast de kerntaken voert de beroepskracht ook andere 
taken uit: 
•  De organisatiegebonden taken: taken die te maken 

hebben met het werken in een organisatie
•  De professiegebonden taken: taken die te maken hebben 

met professionalisering van de beroepsgroep

Kernopgaven zijn de problemen, dilemma’s of kansen 
waarmee de beroepskracht regelmatig in aanraking komt, 
die kenmerkend zijn voor het beroep en waarbij van de 
beroepskracht een aanpak en oplossing wordt verwacht. 
Het zijn problemen, dilemma’s of kansen die niet met één 
taak te maken hebben maar met de totale functievervulling. 
Kernopgaven bieden de mogelijkheid om, door het  beroep 
vanuit een ander perspectief te bekijken, ook andere 
 competenties op te sporen dan de competenties die nodig 
zijn om een bepaalde kerntaak uit te voeren. 

In schema:

Kerntaken +
overige taken

Kernopgaven

Beroepscompentities
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Beroepsbeschrijving en professionalisering

2.1  Beroepscontext
De tandartsassistent levert een eigen, herkenbare bijdrage 
aan de tandheelkundige zorg. Deze is tweeledig en in 
essentie te omschrijven als:
Het scheppen van randvoorwaarden, onder andere door 
het bieden van professionele, actieve ondersteuning, zodat 
andere tandheelkundige professionals effi ciënt en effectief 
de patiënt kunnen behandelen. De tandartsassistent voert 
werkzaamheden uit ten behoeve van de voorbereiding, 
uitvoering en afronding van de  patiëntenbehandeling. 
Het zelfstandig uitvoeren van een aantal deelhandelingen 
en adviseren, geven van voorlichting en instructie conform 
werkinstructies. Zij is in de ruimste zin verantwoordelijk 
voor een goed verloop van de organisatie in de tandarts-
praktijk. Door haar werkzaamheden en houding draagt zij 
bij aan een professionele patiëntgerichte dienstverlening.

De tandartsassistent werkt in opdracht van de werkgever, 
in veel gevallen de tandarts of specialist. Kenmerkend is 
de samenwerking in een beperkte ruimte waarbij fysiek 
contact met de tandarts/ specialist en de patiënt kan 
plaatsvinden. De opdracht is algemeen beschreven in de 
functiebeschrijving. Afhankelijk van de situatie geeft 

de tandarts of specialist ook mondelinge of schriftelijke 
opdrachten. Afhankelijk van het type organisatie en de 
afspraken die binnen de organisatie zijn gemaakt, kan de 
tandartsassistent ook taken uitvoeren in opdracht van andere 
tandheelkundige professionals.  

Een uitvoerige beschrijving van de werkzaamheden wordt 
gegeven in hoofdstuk 4 over taken. In de uitvoering van 
de werkzaamheden vervult de tandartsassistent, in meer of 
mindere mate, verschillende rollen. De meest voorkomende 
rollen zijn de ondersteunende, adviserende, uitvoerende en 
organiserende rol.

Welke werkzaamheden feitelijk in de praktijk worden 
uitgevoerd, is afhankelijk van het soort praktijk, het aantal 
en het soort andere medewerkers, de werkwijze van de 
tandarts/specialist en de bekwaamheid van de assistent.

In totaal zijn er in Nederland naar schatting 15.350 
tandartsassistenten actief in 5482 tandartspraktijken (bron: 
Onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering / Omnibus-
enquête najaar 2002: Samenwerking in tandheelkundige 

Hoofdstuk 2
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praktijken). Hiervan zijn er 2.200 ook preventieassistent. 
Bij 97% van de bij de NMT geregistreerde tandartsen met 
een bekend woon- en/of werkadres in Nederland zijn één 
of meer tandarts- en/of preventieassistenten actief.
De 292 orthodontisten in Nederland, die bij de NMT 
geregistreerd zijn, hebben in totaal naar schatting 1650 
assisterenden (tandartsassistenten en mondhygiënisten) 
in dienst, waarvan er 1.000 aan de stoel assisteren 
(Cap Gemini Ernst & Young, 2002). Bij de 206 kaakchirurgen 
in Nederland zijn evenzoveel assisterenden werkzaam. 
Hierbij gaat het zowel om dokters- als tandartsassistenten 
(NMT, 2002). 

De belangrijkste typen organisaties waar de tandarts-
assistenten werken zijn de algemene tandartsenpraktijk 
(solo- en groepspraktijk, tandheelkundig centrum, 
gezondheidscentrum), ziekenhuizen (afdeling mondziekten 
en kaakchirurgie), orthodontiepraktijk (solo- en groeps-) 
en praktijken voor gedifferentieerde tandheelkunde, zoals 
 bijvoorbeeld een parodontologiepraktijk (solo- en  groeps-). 
In mindere mate werken tandartsassistenten ook in 
  regionale instellingen voor jeugdtandverzorging, verpleeg-
huizen, bij mondhygiënisten en het (klinisch) onderwijs bij 
tandheelkundige opleidingen. 

2.2   Niveau van beroepsuitoefening
Bij de beschrijving van het niveau van beroepsbeoefening 
wordt gebruik gemaakt van drie indicatoren, te weten 
complexiteit, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. De 
defi nities van deze indicatoren staan in bijlage 2 verwoord.

Complexiteit 
Op een schaal van laag- tot hoogcomplex is het werk van 
de tandartsassistent complex –dit is de categorie tussen 
gemiddeld complex en hoogcomplex. De complexiteit is 
onder andere afhankelijk van de grote diversiteit in 
complexiteit van de kenmerken van de patiënten, de 
omstandigheden waaronder wordt gewerkt, de 
 moeilijkheidsgraad van de handelingen en de mate waarin 
de activiteiten gebaseerd zijn op toepassing van routines, 
standaarden of nieuwe procedures. 
De tandartsassistent moet een koppeling leggen tussen het 

eigen handelen en adviseren en het uiteindelijk resultaat 
dat de tandarts/specialist met de patiënt en de patiënt 
zelf wil bereiken. Het is daarbij van groot belang dat ze 
de gevolgen van haar handelen en het handelen van de 
tandarts/ specialist voor de patiënt overziet. Ze moet haar 
handelen ook afstemmen op het handelen van directe 
collega’s. Ze werkt over het algemeen volgens bestaande 
werkinstructies en routines. Soms is vindingrijkheid vereist. 
Aan de handelingen die de tandartsassistent uitvoert 
zijn vaak risico’s verbonden voor de patiënt of haarzelf. 
 Regelmatig komt ze met onverwachte situaties in aanraking 
waar ze op in moet spelen. Deze situaties kunnen spoed-
eisend zijn. Zij moet inzicht hebben in de spoedeisendheid 
van de klacht van een patiënt en dan het juiste proces in 
werking zetten. De tandartsassistent moet snel kunnen 
schakelen tussen verschillende (soorten) werkzaamheden. 
Ze moet daarbij prioriteiten stellen. 

Verantwoordelijkheid
De tandartsassistent heeft een eigen verantwoordelijkheid 
voor het uitvoeren van de kerntaken en voor de afstem-
ming van de zorgverlening met andere disciplines. Zij is 
verantwoordelijk voor de gang van zaken tijdens haar 
werktijd en voor het waarborgen van de continuïteit in 
de werkprocessen. Van bepaalde taken beoordeelt zij 
zelfstandig of ze noodzakelijk zijn. Zij werkt alleen of in 
teamverband onder eindverantwoordelijkheid van de 
werkgever. Tot haar verantwoordelijkheid en deskundigheid 
behoort ook het uitvoeren van risicovolle handelingen en 
vaak ook de voorbehouden handeling röntgenfoto’s maken. 
Tandartsassistenten vallen onder de werking van de Wet 
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). In 
deze wet is omschreven welke voorbehouden handelingen 
uitsluitend door zelfstandig bevoegden mogen worden 
verricht. Zelfstandig bevoegd zijn artsen, tandartsen en 
verloskundigen. De tandartsassistent heeft geen zelfstandige 
bevoegdheid voor voorbehouden handelingen. In artikel 39 
rekent de Wet BIG ook geen handelingen tot de functionele 
zelfstandigheid van de tandartsassistent. Een zelfstandig 
bevoegde mag wel een tandartsassistent opdragen een 
bepaalde voorbehouden handeling te verrichten. Daaraan 
zijn strikte voorwaarden verbonden, waaronder die van de 
deskundigheid en bekwaamheid van de tandartsassistent. 

Zowel de tandartsassistent zelf als de zelfstandig bevoegde 
die de opdracht geeft, moeten redelijkerwijs aan kunnen 
nemen dat de tandartsassistent bekwaam is om de hande-
ling uit te voeren. Verder moet de zelfstandig bevoegde 
(als dat redelijkerwijs nodig is) aanwijzingen geven, 
toezicht houden en de mogelijkheid van zijn tussenkomst 
voldoende verzekeren. Verricht een tandartsassistent een 
voorbehouden handeling dan is zij daarvoor in het kader 
van de wet BIG zelf verantwoordelijk en aansprakelijk. 
Dit geldt ook voor niet-voorbehouden handelingen. De 
tandartsassistent is civielrechtelijk aansprakelijk te stellen.

Zelfstandigheid 
De tandartsassistent handelt in opdracht van de behande-
laar, maar voert sommige werkzaamheden zelfstandig uit. 
Hierbij werkt zij volgens professionele richtlijnen, werk-
instructies en richtlijnen van de organisatie. De zelfstandig-
heid bij het indelen van de werkzaamheden varieert van 
het uitvoeren van directe opdrachten tot het zelfstandig 
signaleren en beoordelen of bepaalde taken noodzakelijk 
zijn. Ze moet zelfstandig beslissingen nemen waarbij de 
overwegingen complex zijn en de mogelijke gevolgen 
onduidelijk. Ze moet haar mening kunnen beargumen-
teren. Bij twijfel overlegt ze met andere tandheelkundige 
professionals. In de praktijk lijken verantwoordelijkheid 
en zelfstandigheid heel dicht bij elkaar te liggen. Om deze 
reden is er voor gekozen om in hoofdstuk 4 (Taken) deze 
twee items samen te voegen.

2.3   Typerende beroepshouding  
De beroepshouding is een samenspel van visie op mens en 
maatschappij, houding, gedrag en methodische  principes 
waar bepaalde normen en waarden uit voortkomen. 
 Daarnaast heeft de tandartsassistent eigen normen en 
waarden en kan de organisatie grenzen stellen aan het 
handelen (bijvoorbeeld vanuit levensbeschouwelijke 
 oriëntatie). De algemeen geldende beroepshouding krijgt 
hierdoor een individuele inkleuring. De  beroepshouding 
is bepalend voor de manier waarop de tandartsassistent 
met de patiënt omgaat bij het uitvoeren van de taken. 
Een belangrijk element van de beroepshouding is dat 
de  tandartsassistent in staat is het eigen handelen in de 

beroepsuitoefening kritisch te toetsen en zo nodig aan 
te  passen. De beroepshouding van de  tandartsassistent 
 kenmerkt zich door een empathische, hulpvaardige, 
patiëntgerichte, integere en open houding richting 
 patiënten en een loyale en coöperatieve houding richt-
ing collega’s en andere tandheelkundige professionals. 
 Specifi ek voor het werk van de tandartsassistent is dat 
patiënten relatief vaak angstig zijn. De tandartsassistent is 
hier alert op en geeft er aandacht aan. Ze zorgt dat ze er 
representatief uit ziet. Ze gaat zorgvuldig met patiënten 
om. Zij toont respect voor de patiënt, ongeacht zijn sociale 
of economische status, levensbeschouwing, politieke 
 overtuiging, opleiding, ras, sekse of leeftijd. Ze houdt 
rekening met de waarden en normen, wensen, gewoonten 
en gevoelens van de patiënt. Ze realiseert zich dat de 
relatie met de patiënt niet altijd gelijkwaardig is, omdat de 
patiënt afhankelijk is van zorg en dienstverlening. Zij is zich 
bewust van haar positie en kan deze hanteren. Bij ethische 
kwesties gaat zij op een 
bewuste manier om met haar eigen normen en waarden, 
de regels van de praktijk of afdeling en de relevante wet-
geving.  Ze kan zelfstandig werken en denkt (pro)actief mee 
met andere tandheelkundige professionals en de patiënt. 
Ze gaat correct om met de privacygevoelige informatie.

2.4   Professionalisering van het beroep
De NMT neemt in het kader van ‘goed werkgeverschap’ 
veel initiatieven op het gebied van de promotie, werving en 
ontwikkeling van het beroep en de opleiding tandarts-
assistent. Ook CNV Publieke Zaak, waarin de beroeps-
vereniging voor tandartsassistenten is opgegaan, wordt 
samen met andere sociale partners steeds actiever op het 
gebied van professionalisering van de beroepsgroep. 
De sociale partners organiseren onder andere congressen 
en symposia en verzorgen bij- en nascholingscursussen of 
verstrekken informatie hierover. 

De opleiding tot tandartsassistent is een MBO-opleiding 
(niveau 4) en is een basisopleiding om te kunnen werken 
in alle typen organisaties waar tandartsassistenten werk-
zaam kunnen zijn. Mede door de ontwikkelingen waar het 
beroep mee te maken heeft (zie hoofdstuk 3), maken veel 
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tandartsassistenten gebruik van bij- en nascholingscursussen. 
De tandartsassistent heeft verschillende loopbaanmogelijk-
heden. Horizontale loopbaanmogelijkheden zijn mogelijk 
als de tandartsassistent overstapt naar een ander (type) 
organisatie. Daarnaast is een verticale stap mogelijk 
door specialisatie tot preventieassistent, het volgen van 
de HBO-opleiding tot mondhygiënist of tot het dragen 
van verantwoordelijkheid op het gebied van  coördinatie 
en management. De benaming en de invulling van 
 managementfuncties is afhankelijk van het type organisatie.

Er is specifi ek cijfermatig onderzoeksmateriaal beschikbaar 
over de arbeidsmarktpositie van tandartsassistenten. In het 
verleden zijn er altijd grote tekorten geweest aan tandarts-
assistenten. Bekend is dat de arbeidsmarktpositie per regio 
verschilt. In 1999 signaleerde 51% van de tandartsen een 
tekort aan tandartsassistenten in hun regio (bron: Omnibus-
enquête voorjaar 1999, Onderzoek tandheelkundige 
 praktijkvoering voor 1999: Tandheelkundig team) en in 
2001 was dit percentage opgelopen tot 73% (Omnibus-
enquête najaar 2001: Promotiecampagne tandarts-
assistenten). In 2004 waren er gemiddeld 2,6 assistenten 
werkzaam in de tandartspraktijk.

 
2.5   Het beroepsprofi el en de opleiding
Op dit moment is er geen specifi eke beroepscode voor de 
tandartsassistent beschikbaar. De tandartsassistent dient 
zich aan de geheimhoudingsplicht te houden.

Naast het opstellen van het profi el is een analyse uit-
gevoerd om te bepalen welke varianten van tandarts-
assistenten te onderscheiden zijn in de praktijk en of dat 
consequenties zou moeten hebben voor de opleiding. 

Eerst is een overzicht gemaakt van varianten die voort-
komen uit functiedifferentiatie in grote groepspraktijken én 
tussen verschillende type praktijken (context) waar tandarts-
assistenten werkzaam zijn. 

Praktijken die voorkomen zijn:  
• tandarts (groep en solo)
• orthodontist (groep en solo)
• gedifferentieerde tandarts (groep en solo )
• kaakchirurg

Voorkomende functies ten gevolge van functiedifferentiatie:
• allround assistent 
• assistent aan de stoel 
• baliemedewerker 
• preventieassistent 
• sterilisatie/(omloop)assistent 
• hoofd assistent

Uit de analyse van de gegevens komt naar voren dat de 
kerntaken, kernopgaven en competenties in de verschil-
lende praktijken niet fundamenteel van elkaar verschillen. 
De verschillen die er zijn, bevinden zich op het niveau van 
subtaken behorend bij kerntaak 4 (Uitvoeren van hande-
lingen voor, tijdens en na de patiëntenbehandeling). 
Bij de functies die uit functiedifferentiatie voortkomen, 
bevinden de verschillen zich op het niveau van hele kern-
taken die wel of niet worden uitgevoerd.

Consequenties voor de opleiding
Vervolgens is tijdens interviews, expertmeetings met 
tandartsassistenten en de begeleidingscommissie de vraag 
aan de orde gesteld of en hoe de opleiding aangepast zou 
moeten worden. Gezien de kleine verschillen tussen de 
varianten per praktijkvorm en het relatief kleine aantal 
beroepspraktijkvormingsplaatsen bij kaakchirurgen, 
orthodontisten en gedifferentieerde tandartsen ten 
opzichte van het aantal tandartsen, worden uitstroom-
richtingen per praktijkvorm niet nodig geacht. Eenduidig 
kiest men voor het verbeteren van de huidige opleiding.

Het uitgangspunt is dat de tandartsassistent na afronding 
van de opleiding tandartsassistent aan een ROC direct 
aan de slag kan in alle praktijken. Veel geïnterviewden 
geven aan dat de huidige opleiding niet goed voorbereidt 
op de keus voor het werk in een praktijk met  specialisten 
 (orthodontist en kaakchirurg) of gedifferentieerd  tandartsen 
(bijv. de parodontoloog). De opleiding zou verbeterd 

kunnen worden door de verschillende praktijken in de 
opleiding goed te introduceren door middel van excursies, 
videobanden en/of stages in verschillende praktijken, 
waardoor studenten beter kunnen kiezen. In de opleiding 
zouden ze ook kennis op moeten doen over de meest 
voorkomende behandelingen in verschillende typen 
praktijken, zodat ze op z’n minst de behandelingen en 
werkwijze in de praktijk kunnen herkennen. De kwaliteit 
van de voorlichting door de tandartsassistent bij verwijzing 
van de patiënt naar andere zorgverleners zou hierdoor ook 
toenemen.
Als een assistent in een gespecialiseerde of gedifferentieerde 
praktijk aan de slag wil, vergt dat meestal extra bijscholing 
met een duidelijke vaardighedencomponent. Na enige 
jaren werkervaring kan de tandartsassistent zich specialiseren 
tot preventieassistent door een opleiding te volgen. 

Baliemedewerker en hoofdassistent
Uit de analyse van de verschillende plekken waar de 
tandartsassistent werkzaam is, blijkt dat de functie van 
baliemedewerker in de meeste (groeps)praktijken voorkomt. 
Uit de taakinhoud blijkt dat het werk van de baliemede-
werker een `volwassen functie` is, maar niet alle kerntaken 
uitvoert van een tandartsassistent (voornamelijk 1 en 5). 
In de expertmeetings en door de  begeleidingscommissie 
is de wens voor de ontwikkeling van een cursus voor 
baliemedewerkers geformuleerd. Het contractonderwijs 
zou hiervoor een speciale cursus kunnen bieden waarin 
onder andere aandacht wordt besteed aan het verhelderen 
van de tandheelkundige vraag van patiënten. Daarnaast 
kan bijvoorbeeld bij uitval uit de tandartsassistenten-
opleiding op z’n minst een certifi caat voor baliemedewerker 
worden toegekend.
Hoofdassistent is ook een functie die vaak voorkomt. 
De hoofdassistent heeft doorgaans extra organisatie-
gebonden taken naast de taken van tandartsassistent. 
Hier zou ook een cursus voor aangeboden kunnen worden. 
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Trends en ontwikkelingen

In het kader van het project ‘Van zorgvraag naar een 
beroeps- en opleidingsstructuur tandheelkunde’ (NMT, 
2002) zijn ontwikkelingen, die van invloed zijn op de 
toekomstige beroepsuitoefening van het tandheelkundig 
team, beschreven. Voor het beschrijven van ‘trends en 
ontwikkelingen’ ten behoeve van de revisie van het 
beroepsprofi el tandartsassistent, is gebruik gemaakt van 
het eindrapport van dit project (NMT, 2002). Het eerste 
deel van iedere paragraaf gaat over ontwikkelingen die 
betrekking hebben op het gehele veld van de tandheel-
kunde (waaronder het zogenoemde tandheelkundig 
team). Het tweede deel van iedere paragraaf is toe-
gespitst op de consequenties voor de tandartsassistent 
en zonodig aangevuld voor de situatie van de ‘tandarts-
assistent van morgen’. 

3.1   Marktontwikkelingen 

3.1.1   Wat vraagt de toekomstige zorgvraag van de 
tandartsassistent?

Ontwikkelingen
De tandheelkundige zorgvraag zal in de toekomst door een 
aantal factoren toenemen1: 
• de bevolking groeit nog steeds 
•  er komen steeds meer oudere zorgvragers die langer 

(partieel) dentaat blijven 
• de gebitsbewustheid van de bevolking stijgt nog steeds

Onder de zorgvragers bevinden zich steeds meer ouderen 
en medisch gecompromitteerden, waardoor de zorgvraag 
intensiever en complexer zal worden2. Dit laatste komt 
doordat de combinatie algemene gezondheid en mond-
gezondheid steeds belangrijker wordt. Dit wordt nog eens 
versterkt door meer vraag naar gebitsregulatie3, esthetische 
en meer specialistische tandheelkunde wordt verwacht. 
Ook ontstaat er meer vraag naar behandeling van medisch 
gecompromitteerde patiënten (interactie algemene 
gezondheid en mondgezondheid bij o.a. chronisch zieken) 
en komt er dus meer vraag naar maatwerk. 

Hoofdstuk 3
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Deze toename van de vraag naar hoogstaande  klinische 
tandheelkunde zou ook mede veroorzaakt kunnen worden 
door het aanbod. Door sommige  tandheelkundige 
 zorgverleners wordt een verslechtering van de mond-
gezondheid met name bij jonge kinderen en jeugd en 
andere specifi eke groepen (o.a. in specifi eke regio‘s 
 asielzoekers met achterstand in mondgezondheid en veelal 
acute zorgvraag) geconstateerd, waardoor wederom meer 
aandacht voor collectieve en individuele preventie (meer 
aandacht voor mondhygiëne) nodig zal zijn. Daarnaast is er 
meer aandacht voor het tandvlees en het bot rondom de 
gebitselementen4.
De verwachting is tevens dat deze ontwikkelingen alles de 
vraag naar regelmatige controle zal toenemen. Het beant-
woorden van de zorgvraag gaat meer tijd en aandacht 
kosten, ook doordat er meer informatie zal (moeten) 
worden uitgewisseld tussen zorgverlener en patiënt. 
Daarnaast verwacht men een verschuiving naar meer 
private zorgvraag verwacht.

Consequenties voor de tandartsassistent
Het team van morgen moet aan een grotere, intensievere 
en complexere zorgvraag voldoen met een naar alle 
waarschijnlijkheid afnemende capaciteit. De werkdruk bij 
het team, en daarmee bij de tandartsassistent, zal daardoor 
toenemen. De assistent moet leren omgaan met deze 
werkdruk en zal haar werkwijze zodanig moeten aanpassen 
dat de zorgverlening toch in alle redelijkheid kan worden 
uitgevoerd. De druk op de agenda van de zorgverleners is 
toegenomen, waardoor ook het beheren ervan onder grotere 
druk is komen te staan. Het plannen is ingewikkelder 
geworden en de assistent zal daardoor vaker zelfstandig 
(pijn)klachten beoordelen en op basis daarvan plannen. 
Verbetering van de samenwerking, taakdelegatie en 
-substitutie en een effi ciëntere praktijkvoering en 
-organisatie kan daartoe bijdragen. 

Voor het beantwoorden van complexere (o.a. medisch 
gecompromitteerde) en meer specifi eke zorgvragen, zal 
met name de tandarts(specialist) over meer kennis en vaar-
digheid (tandheelkundig en medisch) moeten beschikken. 
Daarnaast moet ook met name de tandarts(specialist) 
meer en een beter overzicht hebben over de verschillende 

behandelmogelijkheden in de tandheelkunde en deels 
geneeskunde, waardoor men de patiënten beter door de 
zorgverlening kan navigeren. De assistent zal hierdoor 
straks naar verwachting moeten assisteren bij meer 
complexere en specifi eke behandelingen. Ook zal zij moeten 
voorlichten over meer verschillende behandelmogelijk-
heden en zal ze meer (verwijs)contacten hebben met 
diverse gedifferentieerde tandartsen, tandartsspecialisten en 
zorgverleners in de geneeskunde.
De assistent moet samen met haar collega’s op fl exibele wijze 
kunnen inspelen op de veranderende zorgvraag. Het tand-
heelkundig team zal (weer) meer aandacht moeten besteden 
aan individuele en collectieve preventie (meer aandacht voor 
mondhygiëne), waardoor de rol van de (preventie)assistent 
op dit gebied waarschijnlijk wordt vergroot.

3.1.2    Wat vraagt de toekomstige zorgvrager van de 
tandartsassistent?

Ontwikkelingen
De patiënt zal zich steeds meer als kritische consument 
gaan gedragen. Hij is individualistisch, kwaliteitsbewust 
en heeft steeds meer informatie (op elk moment) tot zijn 
beschikking, waardoor hij eisen aan de behandeling zal 
stellen, meer (o.a. advies) zal vragen en meer sturend zal 
zijn. Hij verwacht snelheid van dienstverlening en service. 
Tot op zekere hoogte is de patiënt vooralsnog bereid te 
investeren in mondgezondheid. 
De bevolking wordt steeds multicultureler. 

Consequenties voor de tandartsassistent 
De tandartsassistent moet toegerust zijn voor een (meer) 
servicegerichte benadering van patiënten. Ze moet 
klaar zijn voor het beantwoorden van vragen van de 
patiënt. Dit vergt meer vaardigheden met betrekking tot: 
 communicatie, sociale omgang, overleg, onderhandelen 
etc. Door de steeds multicultureler wordende bevolking, 
moet de assistent in staat zijn met patiënten van allerlei 
achtergronden te kunnen omgaan. Door de werkdruk bij 
met name de tandarts zal de assistent nog vaker optreden 
als het ‘visitekaartje’ van de tandheelkundige praktijk. 
Zij zal nog meer dan nu hét aanspreekpunt van de prak-
tijk zijn, zodat de tandarts zich kan concentreren op het 

 uitvoeren van de tandheelkundige (be)handelingen. In 
dit alles moet ze ook zelf grenzen kunnen stellen aan de 
 service richting de patiënt.
Zorgvragers verschijnen in toenemende mate niet op een 
afspraak, zonder zich af te melden. De tandartsassistent 
krijgt hierdoor te maken met onverwachte gaten in de 
agenda. De tandartsassistent moet hierop anticiperen en 
ad hoc besluiten nemen of zij nog een andere patiënt kan 
oproepen.
  
Door toenemende eisen van patiënt, overheid en 
     verzekeraars zal de assistent nog meer kwaliteitsbewust 
moeten denken en handelen. Naleven van bijvoorbeeld 
richtlijnen voor praktijkhygiëne en infectiepreventie zal 
veelal terechtkomen in het takenpakket van de assistent. 

3.1.3    Wat vraagt de toekomstige zorgprofessional van 
de tandartsassistent?

Ontwikkelingen
Het aanbod van tandheelkundige professionals zal schaars 
blijven. Onder tandartsen zal op grote schaal pensionering 
plaatsvinden, waardoor het tekort zal toenemen. De groep 
vrouwelijke tandartsen zal steeds groter worden. Zij, maar 
ook hun mannelijke collega‘s willen onder andere arbeids-
omstandigheden (mogelijkheid parttime werken, combinatie 
zorg en arbeid) werken6. Hierdoor zal de   arbeids  -
  productiviteit per medewerker afnemen. Werknemers 
zullen meer aandacht voor plezier en variatie in werk en 
loopbaanperspectief vragen. 
Door toename en intensivering van de zorgvraag wordt 
er (nog) professioneler gewerkt en meer verwezen en 
gedelegeerd. Er zal naar verwachting meer differentiatie 
ontstaan en er zullen wellicht nieuwe functies en beroepen 
ontstaan5. Hierdoor nemen horizontale en verticale     
verwijzingen toe. Het werk van de tandarts als generalist is 
minder overzichtelijk.
Door internationalisering en het capaciteitstekort in 
Nederland treden er steeds meer buitenlandse beroeps-
beoefenaars6 uit met name omringende landen toe.

Consequenties voor de tandartsassistent
De tandartsassistent zal moeten omgaan met een schaarste 
aan teamleden. Dit zou meer eisen aan haar kunnen stellen, 
omdat er wellicht meer wordt gedelegeerd. De assistent zal 
moeten leren samenwerken met nieuwe  tandheelkundige 
zorgverleners. Steeds vaker zal de assistent ook een 
 gedifferentieerde tandarts of mondhygiënist assisteren. Dit 
vraagt mogelijk andere kennis en vaardigheden van haar. 
De tandartsassistent moet zich bewust zijn van de taak-
velden van haar collega‘s en moet indien gewenst kunnen 
doorverwijzen. Ook het werken met buitenlands beroeps-
beoefenaren vraagt van de tandartsassistent alertheid en 
inlevingsvermogen naar zowel patiënt als behandelaar.

3.2   Technologische ontwikkelingen

3.2.1    Wat vragen de samenleving, overheid en 
zorgverzekeraars van de tandartsassistent?

Ontwikkelingen
De maatschappij verandert steeds meer in een informatie-
maatschappij, waardoor steeds meer kennis ter beschikking 
komt en patiënten steeds beter geïnformeerd zijn. 
De maatschappij is gericht op “een leven lang leren”. 
Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie 
zal toenemen, waardoor ook de digitale communicatie 
zal toenemen. Het elektronisch patiëntendossier kan een 
belangrijke rol gaan spelen. Daarnaast komen door de 
verdergaande ontwikkelingen nieuwe tandheelkundige 
materialen, technieken en technologieën beschikbaar7. 
In de geneeskunde komen nieuwe en vernieuwde genees-
middelen op de markt. Deze kunnen negatieve gevolgen 
hebben voor de gebitstoestand.
De overheid zal gericht blijven op (kwaliteits)wet- en 
regelgeving en Europese afstemming (internationalisering), 
waardoor er mogelijk stelselwijzigingen komen (mogelijke 
afschaffi ng van de maximumtarieven). Aangenomen wordt 
dat de overheid verder een afwachtende houding zal 
aannemen. Daarnaast wordt (door privatisering) een 
invloedrijke rol van de zorgverzekeraars verwacht. 
De verwachting is dat er meer ruimte en noodzaak zal 
komen voor private zorgverlening. 
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Consequenties voor de tandartsassistent
De tandartsassistent moet zich openstellen voor en bereid 
zijn tot ‘continue bij- en nascholing’, zodat actuele 
kennis en vaardigheden aanwezig en toepasbaar zijn. 
Ze zal vaardig moeten zijn in het gebruik van moderne 
informatie- en communicatietechnologie. Enerzijds leiden 
de ICT-mogelijkheden tot tijdwinst door snellere ver-
werking van gegevens en er is minder tijd nodig voor de 
voorbereiding en afsluiting van behandelingen. Anderzijds 
wordt er meer geregistreerd door de nieuwe mogelijkheden 
wat weer tijd kost. Het team, en daarmee ook de assistent, 
zal voorbereid moeten zijn (blijven) om fl exibel in te kunnen 
spelen op eisen vanuit de overheid en zorgverzekeraars.

3.3   Bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen

3.3.1    Wat vraagt de toekomstige arbeidsorganisatie van 
de tandartsassistent?

Ontwikkelingen
Om onder andere aan de steeds grotere, intensievere 
en individualistischer zorgvraag te kunnen voldoen, zal 
er in arbeidsorganisaties steeds meer moeten worden 
 samengewerkt teneinde een effi ciënte, effectieve en 
 kwalitatief hoogstaande zorgverlening en bedrijfsvoering 
te bereiken. 
Door de vele eisen zal een organisatie moeten zijn gericht 
op professionalisering, protocollering en evidence-based 
handelen5. Verwachting is dat door de toename en 
 intensivering van de zorgvraag de werkdruk nog verder 
zal toenemen. Hierdoor is verdergaande (taak)delegatie 
en -substitutie in de samenwerking noodzakelijk. Door 
toename van de samenwerking en afname van de belang-
stelling bij tandartsen8 voor solopraktijken zullen er meer 
(nieuwe) en grotere samenwerkingsverbanden ontstaan, 
waardoor onder andere meer aandacht zal moeten komen 
voor communicatie en management. Daarentegen blijft 
het aantal ‘tandarts-solisten’ groot en neemt het aantal 
vrijgevestigde mondhygiënisten nog steeds toe. Daarnaast 
zullen praktijken, door de verdergaande ontwikkelingen, 
meer technologisch geavanceerd worden.

Consequenties voor de tandartsassistent
De tandartsassistent zal een nog doelmatiger, doeltref-
fender en toch betaalbare zorg moeten verlenen, waarbij 
voldoende kwaliteit gewaarborgd blijft. Ze zal professioneel 
moeten handelen en zal moeten leren te werken volgens 
behandelingstrategieën en protocollen (evidence-based). 
De assistent moet leren nog meer samen te werken en 
taken over te nemen van de andere teamleden. 
De samenwerking van de assistent met en taakdelegatie 
door andere zorgverleners dan de tandarts (bijvoorbeeld 
mond hygiënisten en parodontologen) zal  toenemen. 
Daarnaast vragen grotere samenwerkingsverbanden 
meer  vaardigheden van de assistent op het gebied van 
 communicatie, organisatie en bedrijfsvoering van het team. 
De tandartsassistent moet bijblijven door middel van 
 continue scholing.

Taakdelegatie en functiedifferentiatie en de consequenties 
voor de tandartsassistent
Binnen de tandheelkundige praktijk vindt taakdelegatie 
en functiedifferentiatie plaats. Veel tandartsen delegeren 
steeds meer taken aan hun assistenten. Diverse taken 
die voorheen geconcentreerd waren in met name het 
deskundigheidsgebied van de tandarts, worden vaker 
gedelegeerd naar de mondhygiënist of tandartsassistent. 
Meer dan de helft (61%) van de tandartsen delegeert 
(ook) bepaalde tandheelkundige werkzaamheden aan hun 
tandarts- en/of preventieassistent(en). Hierbij gaat het met 
name om het toedienen van fl uoride-applicaties, het geven 
van instructie mondhygiëne, het maken van röntgenfoto’s, 
het nemen van afdrukken en het supragingivaal tandsteen 
verwijderen (Bruers et al, 2002). Voor het kunnen over-
nemen van deze taken dient de tandartsassistent bekwaam 
te zijn, wat betekent dat zij haar deskundigheid op deze 
gebieden moet bevorderen.
In de vorm van tandheelkundige praktijkvoering is een 
trend waar te nemen van solistisch naar samenwerking. 
Er ontstaan steeds meer groepspraktijken waarin tandartsen, 
maar ook andere tandheelkundige professionals samen-
werking. Met name in deze grotere (samenwerkings)prak-
tijken is ook functiedifferentiatie te zien. Er ontstaat hier 
differentiatie in de beroepsuitoefening van de verschillende 
tandartsassistenten. Binnen het beroep van tandarts-

assistent zijn in diverse praktijken verschillende functies te 
zien: baliemedewerkers/receptionisten/secretaresses, 
sterilisatie-/logistiek medewerkers, schoonmakers, all-round 
tandartsassistenten, preventieassistenten, orthodontie-
assistenten, assistenten kaakchirurgie etcetera. Grotere 
praktijken met meer verschillende functionarissen betekent 
dat de tandartsassistent met meer mensen moet samen-
werken. Vaak is het ook de assistent die deze intensieve 
samenwerking moet organiseren. De logistiek van de 
praktijkvoering is vaak in handen van de tandartsassistent. 
Zij moet daarom inzicht hebben in de deskundigheden 
en  taken van de diverse professionals, goed registrereren 
wie welke taken uitvoert of heeft uitgevoerd, wie wat 
heeft gezegd en zorgen voor een goede overdracht en 
verwij zing naar de diverse medewerkers. In de contacten 
naar de patiënten toe is het vaak de assistent die de 
patiënt informeert en begeleidt door de tandheelkundige 
zorgverlening door de verschillende professionals. Zij is het 
aanspreekpunt in de praktijk. De intensieve samenwerking 
vergt meer afstemming, werkoverleg en administratie en 
registratie van de diverse contacten en handelingen.  

3.4   Ontwikkeling-en in wetgeving/overheidsregulering

3.4.1   Wetgeving: Wet BIG, WGBO, Kwaliteitswet 
Zorginstellingen

Belangrijke kaders voor de beroepsuitoefening door 
tandartsassistenten zijn de Wet Beroepen Individuele 
 Gezondheidszorg (Wet BIG), de Wet Geneeskundige 
 Behandelings Overeenkomst (WGBO), Wet op de kwaliteit 
van zorginstellingen (Kwaliteitswet Zorginstellingen). 
Op dit moment wordt de Wet BIG geëvalueerd. Doel 
 hiervan is onderzoeken of de Wet BIG haar doelstelling, het 
beschermen van de patiënt tegen ondeskundig en onzorg-
vuldig handelen, waar maakt. Parallel hieraan wordt ook de 
werking van de Wet BIG onderzocht. Bekeken wordt ook 
of deze wet “toetredingsbelemmeringen” opwerpt voor 
functionarissen om te gaan werken in bepaalde beroepen. 
Vooralsnog wordt ook voor het tandheelkundig team van 
de toekomst uitgegaan van de huidige kaders van deze 
wetgeving. 

Wet BIG en de tandartsassistent
Sinds 1 december 1997 is de Wet BIG van kracht. De Wet 
BIG is een kwaliteitswet. Tezamen met de WGBO, de Wet 
op de kwaliteit van zorginstellingen (Kwaliteitswet Zorg-
instellingen) beoogt zij de kwaliteit van zorg te bevorderen 
en waarborgen. De Wet BIG is een wet die regels stelt aan 
iedere beroepsbeoefenaar die individuele zorg verleent 
aan een persoon. Doel van de wet is het bevorderen en 
bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening in 
de gezondheidszorg en de patiënt te beschermen tegen 
ondeskundig en onzorgvuldig handelen. 
Belangrijk uitgangspunt is dat met uitzondering van zoge-
naamde voorbehouden handelingen in principe iedereen 
handelingen mag verrichten op het gebied van de individuele 
gezondheidszorg. Bovendien wordt de patiënt de keuze 
gelaten tot welke hulpverlener deze zich wenst te wenden. 
De Wet BIG legt de verantwoordelijkheid voor een goede 
beroepsuitoefening bij de individuele beroepsbeoefenaar 
in de vorm van een aantal plichten, waaraan een beroeps-
beoefenaar moet voldoen. 
De invoering van de Wet BIG heeft gevolgen voor de 
verantwoordelijkheid en de civielrechtelijke aansprakelijk-
heid van de tandartsassistent. Het beroep tandartsassistent 
wordt tot nu toe niet expliciet geregeld in de Wet BIG. 
De tandartsassistent oefent echter wel een beroep uit op 
het gebied van de individuele gezondheidszorg en valt dus 
onder de werking van de Wet BIG. Steeds vaker worden 
taken, waaronder ook voorbehouden handelingen9, 
gedelegeerd naar de assistent. 

Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst
De WGBO legt de wederzijdse rechten en plichten van 
patiënt en hulpverlener vast, die voortvloeien uit de 
overeenkomst van een opdracht inzake een geneeskundige/
(tandheelkundige) behandeling. Deze wet gaat uit van een 
vertrouwensrelatie waarin (tandheelkundig) hulpverlener 
en patiënt op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk 
samen overleggen en beslissen. De wet beoogt waar borgen 
voor een betere rechtsbescherming van de patiënt te 
bieden en verplicht de beroepsbeoefenaar tot het verlenen 
van zorg als een goed hulpverlener (Van den Boomen & 
Vlaskamp, 1996). In dit kader is de behandelaar verplicht 
informatie aan de patiënt te verstrekken. 
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Er zouden problemen kunnen ontstaan als de   informa-
tie-verstrekking in het kader van taakdelegatie wordt 
 over gelaten aan een functionaris, die een dergelijke 
behandeling nog niet eerder heeft uitgevoerd en daardoor 
onjuiste informatie verstrekt. Het heeft consequenties voor 
de beroepsuitoefening van de tandartsassistent, omdat zij 
vaak de persoon is die informatie verstrekt aan de patiënt. 
Ze moet weten aan wie ze welke informatie wel en niet 
verstrekt.

Kwaliteitswet Zorginstellingen
In de Kwaliteitswet Zorginstellingen wordt gesproken 
over verantwoorde zorg, die in elk geval doeltreffend, 
doelmatig en patiëntgericht moet zijn. Verantwoorde 
beroepsuitoefening door deskundige en bekwame beroeps-
beoefenaars maakt daar deel van uit (Van den Boomen 
en Vlaskamp, 1996). Dit maakt dat de kwaliteit van het 
beroepsmatig handelen in de instelling systematisch moet 
worden bevorderd en bewaakt. Voor de controleerbaarheid 
is het vaak nodig afspraken tussen beroepsbeoefenaars 
schriftelijk vast te leggen.

1  O.a. Van Rossum (2000).   
2  O.a. Projectgroep Medisch Opleidingscontinuüm (2001) en Burgersdijk (2001)   
3 O.a. Waas (2001). 
4  O.a. Adviesgroep Capaciteit Mondzorg (2000) en Pojectgroep Medisch Opleidingscontinuüm (2001).
5  O.a. Projectgroep gezondheidszorgberoepen in beweging (2000) en RVZ (2000).  
6  O.a. Adviesgroep Capaciteit Mondzorg (2000).   
7 O.a. Projectgroep Medisch Opleidingscontinuüm (2001) en VWS (2001).
8 Deurloo (2000).
9  Voorbehouden handelingen tandarts zie zijn: het verrichten van (tand)heelkundige handelingen: het geven van injecties; het onder narcose brengen; 

het gebruik van radio-actieve stoffen en ioniserende straling (röntgenfoto’s).



28  Beroepsprofi el Tandartsassistent Beroepsprofi el Tandartsassistent   29

Taken

Kerntaken zijn de taken waarin de tandartsassistenten 
zich onderscheiden van andere beroepen. De kerntaken 
van de tandartsassistent worden uitgebreid, volgens een 
vast stramien, beschreven. In dit profi el beschrijven we 
de basisfunctie tandartsassistent. De kerntaken geven 
aan wat de tandartsassistent in essentie doet. 

De kerntaken worden uitvoerig en herkenbaar uitgewerkt 
aan de hand van de volgende onderdelen:
• Korte toelichting
• Proces
• Rol 
• Niveau
• Hulpmiddelen
• Keuzes en dilemma’s

De lengte van de beschrijving verschilt per kerntaak. 
Dit heeft vooral te maken met de inhoud en diversiteit 
van de taak. De lengte van de toelichting heeft niks te 
maken met de mate van belangrijkheid, voorkomen of 
complexiteit van de taak. 

Naast de kerntaken oefent de tandartsassistent ook andere 
taken uit: 
•  De organisatiegebonden taken: taken die te maken 

hebben met het werken in een organisatie
•  De professiegebonden taken: taken die te maken hebben 

met professionalisering van de beroepsgroep
•  Voor deze taken worden geen keuzes en dilemma’s 

uitgewerkt. Dit zijn geen kerntaken, omdat deze taken 
ook in andere beroepen voorkomen. Dit wil echter niet 
zeggen dat het geen belangrijke taken zijn.

Afhankelijk van het type organisatie waarin de tandarts-
assistent werkt, voert ze onderstaande taken in meer of 
mindere mate uit. De onderscheiden kerntaken verwijzen 
niet één op één naar de verschillende typen tandarts-
assistenten. De tandartsassistent voert al deze taken uit. 
Het kan wel zo zijn dat de taakverdeling binnen de 
organisatie, het type praktijk of de setting waarin de 
assistent werkt er toe leidt dat sommige taken meer en 
andere minder (intensief) worden uitgevoerd. 
Zo kan het zijn dat een baliemedewerker veel taken verricht 
die onder kerntaak 1 (ontvangst en introductie van patiënt -
en) vallen. Dit betekent echter niet dat in kerntaak 1 het 

Hoofdstuk 4
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hele takenpakket van de baliemedewerker is beschreven.
Het onderscheiden van (kern)taken is een kunstmatige 
weergave van de werkelijkheid. Taken kunnen tegelijkertijd 
worden uitgevoerd. Daarom kan overlap in de beschrijvingen 
voorkomen. Een duidelijk voorbeeld daarvan is de overlap 
tussen kerntaak 1 (Ontvangst en introductie van patiënten) 
en 5 (Organiseren van werkprocessen). In beide taken heeft 
de assistent te maken met het maken van afspraken en 
agendabeheer. Omdat dit soort taken onlosmakelijk met 
elkaar is verbonden, zijn ze ondergebracht in taak 1. Een 
ander voorbeeld is het registreren van gegevens. Dit komt 
zowel in kerntaak 1, 4 (Uitvoeren van handelingen voor, 
tijdens en na de patiëntenbehandeling) en 5 voor. 
Sommige activiteiten komen dus in meerdere kerntaken 
voor, maar dan beschreven in een andere context.  Tussen 
kerntaak 3 (Assisteren bij de  patiëntenbehandeling) 
en 4 bestaat ook enige overlap. In kerntaak 3 wordt 
 beschreven welke taken de assistent uitvoert als ze de 
tandarts/ specialist assisteert gedurende de behandeling 
van  patiënten. In kerntaak 4 wordt beschreven welke 
 onder delen van de patiëntenbehandeling de assistent 
zelfstandig uitvoert. Ze maakt in beide taken gebruik van 
dezelfde hulpmiddelen, heeft grotendeels met dezelfde 
dilemma‘s te maken en heeft in beide gevallen een 
 registrerende taak. Bij het onderscheid tussen kerntaak 3 
en 4 merken we op dat assisterende werkzaamheden ook 
uitvoerende werkzaamheden kunnen zijn. Het onderscheid 
zit voornamelijk in de mate van het al dan niet zelfstandig 
uitoefenen van de taak of in samenwerking met tandarts/
specialist, waarbij zelfstandig altijd betekent in opdracht en 
onder  verantwoordelijkheid van de behandelaar.

4.1  Overzicht taken 
De kerntaken zijn:
1. Ontvangst en introductie van patiënten
2. Adviseren en voorlichten
3. Assisteren bij de patiëntenbehandeling
4. Uitvoeren van onderdelen van de patiëntenbehandeling
5. Organiseren van werkprocessen 

De organisatiegebonden taken zijn:
1.  Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere 

disciplines

De professiegebonden taken zijn:
1. De deskundigheid bevorderen
2. Kwaliteitsontwikkeling van het werk
3. Professionalisering en profi lering van het beroep

4.2  Kerntaken

1)   Ontvangst en introductie van patiënten
Korte toelichting 
De tandartsassistent geeft informatie over de praktijk 
aan nieuwe patiënten en vraagt hen om gegevens. De 
tandarts assistent verheldert de tandheelkundige vraag 
van de patiënt. Ze beoordeelt pijnklachten en hulpvragen 
op  spoedeisendheid. Alle verkregen informatie slaat de 
tandarts    assis tent op in een kaartenbak en/of geautoma-
tiseerd patiënten-informatiesysteem. Ze beantwoordt 
de  telefoon, e-mails en vragen aan de balie. De tandarts-
assistent plant afspraken voor patiënten en beheert de 
agenda(‘s) van de andere tandheelkundige professionals in 
de praktijk. Ze ontvangt de patiënten die binnenkomen in 
de praktijk en controleert of de naam op de lijst staat en 
stelt hen zonodig gerust.

Proces
De tandartsassistent vraagt aan de hand van werkinstruc-
ties of draaiboeken goed door om de vraag te verhelderen 
en een afspraak van de juiste lengte te kunnen maken. Ze 
schat in of er sprake is van urgentie. Bij twijfel overlegt ze 
met de tandarts/specialist. 
Bij het inschrijven van een nieuwe patiënt maakt zij soms 

gebruik van een draaiboek of protocol. Zij stelt vragen 
aan de patiënt om in te schatten hoeveel werk de nieuwe 
patiënt met zich meebrengt. Ze zorgt dat de medische 
anamneselijst wordt ingevuld, neemt een deelanamnese af 
op het gebied van voeding en poetsen of stuurt de vragen-
lijst naar de patiënt. Naast de NAW-gegevens voert ze ook 
tandheelkundige en medische gegevens in het patiënten-
dossier in. Ze zorgt dat deze gegevens actueel blijven. 
De tandartsassistent legt helder de regels uit die gelden in 
de praktijk.

Rol 
Een representatieve rol, informerende rol, uitvoerende 
en een ondersteunende rol. De ondersteunende rol heeft 
betrekking op het geruststellen van de patiënt. 

Niveau
•  Complexiteit:
De complexiteit van deze kerntaak varieert. Over het 
 algemeen zijn de werkzaamheden gemiddeld complex, maar 
het doorvragen om de klacht helder te krijgen en te bepalen 
of de klacht urgent is, is complex. Bij het  doorvragen wordt 
gewerkt volgens werkinstructies. Daarbij wordt zowel een 
beroep gedaan op het inschattings- en inlevingsvermogen, 
de gesprekstechnieken als op de zelfstandigheid en ver-
antwoordelijkheid van de tandartsassistent. Zorgvuldige 
schriftelijke verslaglegging is een vereiste. De tandarts-
assistent heeft te maken met een diverse doelgroep, 
culturele verschillen, leeftijdsverschillen en taalbarrières. 
De assistent heeft regelmatig te maken met onverwachte 
gebeurtenissen, waardoor ze snel moet schakelen tussen 
verschillende werkzaamheden. 

•  Zelfstandigheid/Verantwoordelijkheid:
De tandartsassistent voert deze kerntaak zelfstandig uit. 
Ze neemt zelf een besluit over de urgentie en vereiste 
tijdsduur van een afspraak. Bij twijfel voert ze overleg 
met de tandarts/specialist of met een collega. Ze stelt zelf 
prioriteiten in haar werkzaamheden en communiceert dat 
naar collega‘s.
De tandartsassistent is zelf verantwoordelijk voor het 
invoeren van gegevens bij twijfel voert ze overleg met de 
tandarts/specialist of met een collega.

Hulpmiddelen
Instructiefolders, werkinstructies, (medische)  vragenlijsten, 
telefoon, fax, computer, patiëntendossier, patiënten-
registratiesysteem (elektronisch en/of kaartensysteem).

Keuzes en dilemma’s 
•  Bepalen welke patiënt voorrang heeft als er meerdere 

patiënten tegelijk een beroep op de tandartsassistent of 
tandarts/specialist doen

•  Omgaan met patiëntenstop als patiënten willen 
toetreden tot de praktijk

• Bepalen of een zorgvraag wel of niet urgent is
•  Bepalen van de grenzen van je eigen verantwoordelijkheid: 

wanneer beslis je iets zelf en wanneer vraag je advies aan 
een collega of de tandarts/specialist

•  Bepalen hoe om te gaan met onbegrip of boosheid bij 
een patiënt

2)   Adviseren en voorlichten
Korte toelichting
De tandartsassistent geeft advies en voorlichting aan 
patiënten. Dit doet ze als antwoord op vragen van de 
patiënt of als onderdeel van de behandeling (zie ook 
kerntaak 3 en 4). Zij neemt initiatief om ongevraagd advies 
te geven als zij of de tandarts/specialist signaleert dat het 
nuttig kan zijn voor de patiënt. 
Bij adviseren gaat het om deskundige suggesties en raad 
vanuit een individuele vraag. Bij voorlichting gaat het om 
informatie geven over specifi eke onderwerpen gericht op 
het voorkomen van tandheelkundige problemen en het 
bevorderen van de mondgezondheid. 
Deze kerntaak varieert van het verzorgen en up to date 
houden van wachtkamervoorlichting, zoals foldermateriaal 
en het geven van uitleg over behandelingen en het (zelf-
standig) geven van uitleg en instructie.

Proces
De tandartsassistent signaleert, meestal in overleg met of 
in opdracht van de tandarts, de behoefte aan voorlichting 
en advies van de patiënt en of er sprake is van een risicovol 
leefpatroon. Daarnaast observeert ze of de patiënt angstig 
is en of hij wel of niet gemotiveerd is. De tandartsassistent 
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luistert goed naar de patiënt en vraagt door om de poets- 
en eetgewoonten (eventueel met behulp van een voedings-
anamnese) en de vraag van de patiënt helder te krijgen. 
De tandartsassistent geeft vervolgens relevante informa-
tie, voorlichting en/of instructie op een voor de patiënt 
begrijpe lijke manier en op een moment dat de patiënt open 
staat voor de informatie. Ze past haar manier van praten aan 
op de leeftijd, spreekstijl en gemoedstoestand van de patiënt. 
De voorlichting en het advies richten zich onder andere op 
voeding, mondhygiëne, behandelingen, vervolg van behande-
lingen, mondzorgproducten en gebruik en onderhoud van 
prothesen. Voorlichting is ook gericht op preventie van 
bepaalde klachten en het omgaan met de klacht.
Bij het geven van poetsinstructie doet ze handelingen zelf 
voor of laat de patiënt in de spiegel meekijken. De tandarts-
assistent controleert of de verstrekte informatie duidelijk 
overkomt bij de patiënt en biedt aan om bij vragen contact 
op te nemen. Ze stimuleert en motiveert de patiënt om 
het advies op te volgen. De tandartsassistent geeft helder 
aan wat voor gevolgen het kan hebben als het advies niet 
wordt opgevolgd. Indien aanwezig maakt ze gebruik van 
werkinstructies en standaard voorlichtingsmateriaal. Ze 
adviseert over het gebruik van mondhygiënische producten 
en verkoopt ze desgewenst. De tandarts   assistent legt 
 zorgvuldig vast welke adviezen door haar of de tandarts/
specialist gegeven zijn en wat de reactie was van de 
patiënt.

Rol 
Een uitvoerende rol: het geven van voorlichting en instructie.
Een adviserende rol: op basis van de vraagstelling en het 
doorvragen passend advies geven, luisteren naar de patiënt, 
controleren of de informatie aankomt bij de patiënt.
Een instruerende rol: het geven van poetsinstructies.
Een stimulerende rol: de patiënt stimuleren en motiveren om 
iedere dag op de juiste wijze preventieve handelingen uit te 
voeren en/of gebruik te maken van mondzorgproducten.

Niveau
•  Complexiteit:
Het geven van voorlichting, advies en instructie is een 
 complexe taak. Door het toegenomen aanbod van 
 informatie is het van belang om de juiste informatie te 

vinden en vervolgens te verstrekken op het juiste  moment. 
Er zijn risico‘s voor de patiënt aan verbonden als de 
tandartsassistent de verkeerde voorlichting of een  verkeerd 
advies geeft of als de patiënt de informatie niet goed 
begrijpt. 
Ze moet haar adviezen kunnen beargumenteren en een 
 koppeling kunnen leggen tussen haar adviezen en het 
resultaat dat de patiënt wil bereiken. De tandartsassistent 
moet de wijze van adviseren aan kunnen passen aan de 
doelgroep. De tandartsassistent is in staat om, in  specifi eke 
gevallen, weloverwogen en goed beargumenteerd af te 
 wijken van de werkinstructies. Het stimuleren van een 
patiënt die niet uit zichzelf gemotiveerd is om mee te 
werken is complex. 

•  Zelfstandigheid/Verantwoordelijkheid:
De tandartsassistent geeft zelfstandig advies en  voorlichting 
binnen de grenzen van de werkinstructies en de  afgesproken 
regels. In de meeste gevallen gebeurt dit op aangeven 
van de tandarts. In specifi eke gevallen is zij in staat om 
weloverwogen en goed beargumenteerd af te wijken van 
de werkinstructies. De tandartsassistent is  verantwoordelijk 
voor wat ze de patiënt vertelt. Ze werkt in principe 
 binnen werkinstructies en weet waar de grenzen van haar 
deskundigheid en bevoegdheid liggen.

Hulpmiddelen
Internet, werkinstructies en voorlichtingsbrochures, 
demonstratiemodellen van tanden en/of gebit, mond-
hygiënische producten.

Keuzes en dilemma’s 
•  Keuze maken over de hoeveelheid informatie die op dit 

moment aan de patiënt wordt gegeven, op basis van de 
inschatting wat de patiënt op dit moment aan kan en 
welke informatie hij nodig heeft

•  Enerzijds vriendelijk en dienend zijn richting de patiënt, 
anderzijds professioneel, duidelijk, kordaat en met 
 overtuigingskracht de boodschap overbrengen

•  Kiezen tussen de hoeveelheid tijd die de tandartsassistent 
besteedt aan voorlichting en aan andere taken

•  Kiezen wanneer de tandartsassistent stopt met het steken 
van energie in een patiënt die niet gemotiveerd is

•  Bepalen hoe om te gaan met een patiënt die niet eerlijk 
is over zijn poetsdiscipline en voedingsgewoonten

3)   Assisteren bij de patiëntenbehandeling
Korte toelichting
De tandartsassistente assisteert de tandarts/specialist aan 
de stoel bij de behandeling van de patiënt. Ze registreert de 
behandeling in een (geautomatiseerd) patiëntensysteem.

Proces
Tijdens de behandeling door de tandarts/specialist geeft 
ze het gereedschap en de materialen tijdig aan en zuigt 
speeksel af en houdt de mond droog en schoon zodat, 
indien mogelijk en gewenst en in een optimale situatie, 
‘four-handed’ kan worden gewerkt. Ze houdt in de gaten 
of het goed gaat met de patiënt, licht toe wat er gebeurt 
en ‘vertaalt’ informatie van de tandarts/specialist naar de 
patiënt. Ze registreert welke handelingen bij de patiënt 
zijn uitgevoerd, hoe de behandeling is verlopen, welke 
informatie de tandarts/specialist heeft gegeven, wat de 
reactie van de patiënt was en eventuele bijzonderheden of 
opmerkingen. 
De tandartsassistent werkt bij het uitvoeren van deze 
kerntaak volgens wettelijke richtlijnen inzake hygiëne zoals 
de WIP-richtlijn, handelen bij latex-allergie en het Besluit 
stralingsbescherming energiewet en volgens werkinstructies 
ten aanzien van risicovolle handelingen.

Rol
De assistent vervult een assisterende, signalerende en 
attenderende rol door het aangeven van alle benodigde 
gereedschappen en materialen aan de tandarts/specialist 
bij de behandeling, het afzuigen en uitharden en dergelijke.
Een intermediaire rol tussen de tandarts/specialist en de 
patiënt.

Niveau
•  Complexiteit:
Assisteren bij de individuele patiëntenbehandeling is 
een complexe taak. Ze denkt bij de behandeling en de 
voorbereiding daarvan steeds een stap vooruit. Zij moet 
aandacht hebben voor het uitvoeren van handelingen en 

tegelijkertijd in staat zijn om de reacties van de patiënt 
op de situatie in te schatten, te interpreteren en daarmee 
rekening te houden. Indien nodig oefent ze invloed uit op 
de sfeer tijdens de behandeling. 
Aan het uitvoeren van de meer technisch georiënteerde 
handelingen zijn risico’s verbonden voor de patiënt en de 
tandartsassistent. Het brengt gezondheidsrisico’s met zich 
mee als materialen en omgeving niet steriel en hygiënisch 
zijn. Ze heeft incidenteel te maken met onverwachte 
gebeurtenissen, bijvoorbeeld als de behandeling anders 
verloopt dan gepland. In zo’n geval pakt ze andere instru-
menten en materialen dan ze vooraf had klaargelegd. Ze 
moet dan op eigen initiatief reageren en haar werkzaam-
heden aanpassen. De assistent werkt in hoog tempo in 
verband met een strak werkschema. Het registreren van 
gegevens over de behandeling vereist grote nauwkeurig-
heid mede met het oog op (juridische) aanklachten en met 
het oog op privacy wet- en regelgeving.
 
•  Zelfstandigheid/Verantwoordelijkheid:
De tandarts/specialist is altijd aanwezig bij de uitvoering 
van deze taak. De tandartsassistent werkt nauw met hem 
samen. Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van 
haar eigen assisterende taak en zorgt er samen met de 
tandarts/specialist voor dat de behandeling juist verloopt. 
De tandartsassistent is zelf verantwoordelijk om te werken 
conform de hygiëne en infectiepreventie volgens zieken-
huisnormen. Ze neemt initiatief en kan tijdig en juist 
reageren bij complicaties tijdens een behandeling.  

Hulpmiddelen
Naast de apparatuur en de instrumenten maakt de tandarts-
assistent ook gebruik van beschermende kleding en 
 materialen (zoals een witte jas, handschoenen, mondkapje 
en/of een spatbril) en een speciale stoel met  bijvoorbeeld 
een zadel. Ze maakt gebruik van werkinstructies en 
 richtlijnen, gegevens uit het laboratorium, een tray en 
gipsmodellen.

Keuzes en dilemma’s
•  Zoekt naar de beste ergonomische werkhouding tijdens de 

behandeling: een houding waardoor ze perfect zicht heeft 
en/of één waar ze zelf geen fysieke klachten door krijgt
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•  Bepaalt welke informatie relevant is om te registreren in 
het dossier

•  Geeft de tandarts/specialist op tactische wijze waar-
schuwingen voor een mogelijk onjuist verloop van de 
behandeling zonder hem af te vallen waar de patiënt bij is

4)    Uitvoeren van handelingen voor, tijdens en na de 
patiëntenbehandeling

Korte toelichting
Gedurende de patiëntenbehandeling voert ze zelfstandig, 
in opdracht van de tandarts/specialist, onderdelen van 
tandheelkundige behandelingen uit. Deze taken10 zijn 
achtereenvolgens: afnemen deelanamnese op preventief 
gebied, uitvoeren van de plaque kleurtest, aanbrengen van 
fl uoride applicatie, maken van orthodontische afdrukken, 
verwisselen van draden en elastiekjes, aanbrengen en 
verwijderen van cofferdam, behandelen van gevoelige 
tandhalzen, nemen van beginafdrukken, maken van 
gipsmodellen, maken van lepels, maken van noodkronen, 
uitvoeren van kleine reparaties aan prothesen, polijsten 
van prothesen, maken van intra-orale röntgenfoto’s en het 
verwijderen van hechtingen. Ze registreert de relevante 
gegevens over de behandeling. De tandartsassistent voert 
voorbereidende werkzaamheden uit. Tijdens en na de 
behandeling ruimt ze op en maakt ze schoon. 

Proces
Voordat de patiënt binnenkomt pakt ze het dossier van de 
patiënt en bekijkt voor welke behandeling hij komt. Op 
basis hiervan legt ze op eigen initiatief de benodigde 
instrumenten klaar en zet de apparatuur klaar. Ze ontvangt 
de patiënt en installeert de patiënt in de stoel. Ze maakt 
een inschatting van de gezondheidstoestand van de 
patiënt. Ze maakt een praatje met de patiënt en stelt 
indien nodig de patiënt gerust. Als de tandarts/specialist 
er nog niet is begint ze soms al met wat voorwerk, zoals 
toelichten van het behandelplan of het maken van röntgen-
foto’s. Bij het maken van röntgenfoto’s legt ze de patiënt 
uit wat en hoe dat gaat plaatsvinden. Ze geeft de patiënt 
instructies over de manier waarop hij zich moet opstellen 
om een goede foto te kunnen maken. 
Ze voert in het kader van de individuele patiëntenbehande-

ling zelfstandig de onder de korte toelichting genoemde 
taken uit. Voorafgaand en tijdens de behandeling laat ze 
met behulp van foldermateriaal en instrumenten stap voor 
stap zien en eventueel voelen wat er gaat gebeuren. Voordat 
de behandeling begint treft ze voor zichzelf hygiënische 
maat regelingen zoals het aandoen van beschermende 
 kleding of leidt een collega daarin in. Ze houdt in de gaten 
of het goed gaat met de patiënt. 
Na de behandeling voert ze in het patiëntendossier in 
welke instructie de patiënt heeft gekregen, wat de patiënt 
zelf aan mondverzorging doet, welke behandeling hij heeft 
gekregen, welke verrichtingen zijn uitgevoerd, hoe de 
 behandeling is verlopen, wat de reactie van de patiënt was 
en plaatst eventuele röntgenfoto’s. 
Na de behandeling desinfecteert ze op eigen initiatief de 
gebruikte instrumenten en apparatuur en maakt de ruimte 
schoon. Ze slijpt de instrumenten en zet alles klaar voor de 
volgende behandeling. De tandartsassistent werkt bij het 
uitvoeren van deze kerntaak volgens wettelijke richtlijnen 
inzake hygiëne zoals de WIP-richtlijn, handelen bij latex-
allergie en het Besluit stralingsbescherming energiewet en 
volgens werkinstructies ten aanzien van risicovolle hande-
lingen.

Rol
De assistent vervult een uitvoerende en instruerende rol. 
Uitvoerende rol: het uitvoeren van zelfstandige patiënten-
zorg en het voorbereiden, opruimen en schoonmaken 
tijdens en na de behandeling. 
Instruerende rol: instructie geven aan de patiënt (valt groten-
deels ook onder kerntaak 2 Adviseren en voorlichten). 

Niveau
•  Complexiteit:
De handelingen die de tandartsassistent in het kader van 
de patiëntenbehandeling uitvoert zijn complex. Ze moet de 
reacties van patiënten inschatten, interpreteren en daarmee 
rekening houden. Ze heeft hier te maken met maatwerk en  
het optimaal aansluiten bij verschillende soorten patiënten. 
Aan het uitvoeren van de meer technisch georiënteerde 
handelingen zijn risico’s verbonden voor de patiënt en de 
tandartsassistent. De patiënt kan schade worden berokkend 
met het niet correct uitvoeren van de handelingen. 

De taken die de assistent voor en na de behandeling 
uitvoert zijn over het algemeen gemiddeld complex. Hierin 
werkt ze veel volgens werkinstructies. Ze heeft incidenteel 
met onverwachte gebeurtenissen te maken, bijvoorbeeld als 
een behandelkamer eerder dan gepland in gebruik wordt 
genomen. Ze moet dan op eigen initiatief reageren en haar 
werkzaamheden aanpassen. De assistent werkt in hoog 
tempo in verband met een strak werkschema en strakke 
planning van de behandelkamers. 
Ze denkt bij de behandeling en de voorbereiding daarvan 
steeds een stap vooruit. Het registreren van gegevens over 
de behandeling vereist grote nauwkeurigheid mede met 
het oog op (juridische) aanklachten en met het oog op 
privacy wet- en regelgeving.
 
•  Zelfstandigheid/Verantwoordelijkheid:
De tandartsassistent voert, in opdracht van de tandarts/
specialist, zelfstandig onderdelen van de patiëntenbehan-
deling, zoals hierboven genoemd, uit. Bij twijfel vraagt ze 
de tandarts/specialist om advies. 
De tandartsassistent is zelf verantwoordelijk voor de voor-
bereidingen van de behandeling en de nazorg. Ze voert 
deze taken zelfstandig, in afwezigheid van de tandarts/
specialist uit. Ze wordt ook tijdens de behandeling niet 
actief gecontroleerd door de tandarts. Dit zal veelal 
achteraf gebeuren. 
Ze is ook verantwoordelijk om te werken conform de 
hygiëne en infectiepreventie volgens ziekenhuisnormen. 
De tandartsassistent mag alleen handelingen verrichten in 
opdracht van de tandarts/specialist en onder voorwaarden 
zoals genoemd in de wet BIG. Ze is verantwoordelijk en 
aansprakelijk voor de handelingen die ze verricht (zie ook 
paragraaf 2.2 en 3.4).

Hulpmiddelen
Naast de apparatuur en de instrumenten maakt de tandarts-
assistent ook gebruik van beschermende kleding en 
  materialen (zoals een witte jas, handschoenen en/of een 
spatbril) en een speciale stoel met bijvoorbeeld een zadel. 
Ze maakt gebruik van werkinstructies en richtlijnen.

Keuzes en dilemma’s 
•  Zoekt naar de beste ergonomische werkhouding tijdens de 

behandeling: een houding waardoor ze perfect zicht heeft 
en/of één waar ze zelf geen fysieke klachten door krijgt

•  Zoekt naar evenwicht tussen de beschikbare tijd en de 
kwaliteit van het werk dat ze levert

•  Bepaalt waar de grenzen van haar kennis en kunde liggen 
en welke werkzaamheden ze zelfstandig mag en kan 
uitvoeren

•  Gaat om met een patiënt die geen vertrouwen in haar 
heeft en liever de tandarts/specialist spreekt en/of door 
hem wordt behandeld

•  Bepaalt welke informatie relevant is om te registreren in 
het dossier

5)   Organiseren van werkprocessen
Korte toelichting
De tandartsassistent draagt zorg voor de organisatie en 
planning in de praktijk. Ze verzorgt de schriftelijke correspon-
dentie met patiënten en derden. Ze doet de (fi nanciële) 
administratie en draagt zorg voor het voorraadbeheer, 
doet de bestellingen en zorgt voor onderhoud van de 
 technische apparatuur. Ze legt en onderhoudt contact met 
andere praktijken. Ze schrijft in opdracht gestandaardiseerde 
recepten en verwijsbrieven uit, verwerkt de post en atten-
deert collega’s en tandarts/specialist op relevante stukken. 
De tandartsassistent regelt algemene zaken ten behoeve 
van het goed functioneren van de praktijk.

Proces
Ze maakt aan het begin van de dag een uitdraai van het 
dagprogramma waarin staat welke patiënten voor welke 
behandelingen komen. Ze controleert of al het benodigde 
techniekwerk voor de behandelingen aanwezig is. Aan het 
eind van de dag maakt ze een uitdraai van alle behandelingen 
die diezelfde dag hebben plaatsgevonden en controleert of 
alle gegevens correct en volledig zijn ingevoerd. 
Ze verzorgt de correspondentie met de patiënt. De tandarts-
assistent controleert instrumenten en apparatuur op de 
functionaliteit. Ze voert onderdelen uit van de fi nanciële 
administratie en houdt hierover het overzicht. Ze maakt 
en verstuurt nota’s. Ze stuurt aanmaningen als patiënten 
niet (tijdig) betalen en geeft, indien nodig, gegevens van 
 wanbetalers door aan het incassobureau en onderhoudt 

10  Hier zijn alleen die zelfstandige taken genoemd die niet in andere taken voorkomen.
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met het bureau een schriftelijke correspondentie. 
Ze verzorgt declaraties en stelt begrotingen op. 
De tandartsassistent stuurt het techniekwerk naar het 
laboratorium en houdt zicht op tijdige terugzending en 
controleert hun nota’s. 

Rol 
De tandartsassistent heeft een uitvoerende rol in de zin van 
registratie, verslaglegging, administratie, correspondentie en 
regelzaken. Daarnaast heeft zij een attenderende,   
signalerende rol.

Niveau
•  Complexiteit:
Het organiseren van werkprocessen is een complexe taak. 
Het is belangrijk dat de tandartsassistent overzicht houdt 
over de werkprocessen. Het komt regelmatig voor dat 
de tandartsassistent door andere werkzaamheden wordt 
afgeleid en snel moet schakelen tussen verschillende taken. 
De correspondentie en (fi nanciële) administratie vergt 
grote nauwkeurigheid en zorgvuldigheid. Het versturen van 
verkeerde nota‘s vergroot de kans op boze en agressieve 
patiënten. De tandartsassistent maakt veel gebruik van 
gestandaardiseerde brieven die ze aanpast aan de specifi eke 
situatie. Aan de registratie van behandelgegevens zijn risico‘s 
verbonden als dit niet correct gebeurt.
 
•  Zelfstandigheid/Verantwoordelijkheid:
De tandartsassistent voert deze taken meestal zelfstandig 
uit. Bij de registratie van een complexe behandeling of bij 
het opstellen van complexe brieven werkt ze samen met 
de tandarts. De tandarts/specialist controleert niet actief 
haar werk. De tandartsassistent is verantwoordelijk voor de 
taken die ze uitvoert.

Hulpmiddelen
Computerprogramma’s, telefoon, formulieren en 
 opdrachtbonnen voor het laboratorium, bestellijsten.

Keuzes en dilemma’s
•  Zoekt evenwicht tussen de tijdbesteding aan  (assisterende) 

patiëntgebonden taken en het organiseren van 
werk    processen. Taken die betrekking hebben op de 

 behandeling van de patiënt hebben vaak voorrang, maar 
de andere taken moeten ook worden uitgevoerd om het 
werkproces goed te laten verlopen

•  Houdt de zorgvuldigheid en nauwkeurigheid op peil in 
situaties waarin grote tijdsdruk is

•  Houdt evenwicht tussen het inspringen in onverwachtse 
situaties en het totaaloverzicht van haar werkzaamheden

•  Bepaalt, in overleg, wanneer ze een aanmaning stuurt 
naar een patiënt, hem belt om hem te herinneren aan de 
betaling of wanneer ze het incassobureau inschakelt

4.3   Organisatiegebonden taken

1)   Samenwerken en afstemmen met collega’s
Korte toelichting
Helder communiceren met collega’s en andere tand-
heelkundige professionals waardoor iedereen zoveel 
mogelijk op de hoogte is van elkaars werkzaamheden.

Proces
De tandartsassistent bespreekt samen met collega’s duide-
lijk de taakverdeling, zodat anderen weten wat ze van haar 
kunnen verwachten en wat zij van anderen in de praktijk 
verwacht. Ze participeert in het werkoverleg en stelt zich 
daarin actief op. Dit varieert van het meedenken over tot 
het innemen van standpunten en deze verhelderen en 
beargumenteren. Daarmee geeft de tandartsassistent vorm 
aan een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten behoeve 
van een goed functionerende praktijk. 
Ze signaleert organisatorische en procesmatige knelpunten, 
bedenkt daar oplossingen voor en kaart deze aan binnen 
de organisatie. Ze zorgt voor een goede en transparante 
overdracht van haar werkzaamheden.

Niveau
•  Complexiteit:
Diversiteit in taakopvatting tussen collega’s onderling kan 
deze taak complex maken. Zicht hebben op elkaars 
mogelijkheden en beperkingen en hier goed mee omgaan. 
Zorgdragen voor een open communicatie is niet vanzelf-
sprekend, maar wel belangrijk voor de kwaliteit van het 
werk. 

•  Zelfstandigheid/Verantwoordelijkheid:
De tandartsassistent draagt zelf de verantwoordelijkheid om 
zo goed mogelijk te functioneren binnen een teamverband en 
met andere disciplines. Hierin heeft ze een zelfstandige taak.

4.4   Professiegebonden taken

1)   De deskundigheid bevorderen
Korte toelichting 
De tandartsassistent signaleert leemtes in haar deskundig-
heid. De werkgever creëert voorwaarden voor deskundig-
heidsbevordering. In gesprekken kan dit naar voren komen. 
De tandartsassistent houdt, met medewerking van de 
tandarts/specialist, haar deskundigheid op peil zodat zij 
haar werk zo goed mogelijk kan uitvoeren. 

Proces
Zij volgt relevante bij- en nascholing en deelname aan 
lezingen en congressen. Ze weet waar ze belangrijke infor-
matie kan vinden en leest vakliteratuur. Houdt de voor haar 
eigen beroepsuitoefening relevante ontwikkelingen op het 
gebied van nieuwe behandelingen, producten en wet- en 
regelgeving bij. Ze deelt deze kennis met collega’s. Vraagt 
en geeft feedback van en aan collega’s en aan de tandarts/
specialist. Ze weet feedback van anderen om te zetten in 
een verbeterde werkwijze. 
Ze refl ecteert op haar eigen functioneren, kent haar zwakke 
en sterke kanten en is bereid en in staat zich voortdurend 
te ontwikkelen. Ze brengt in overleg met de werkgever 
haar wensen ten aanzien van haar ontwikkeling naar voren. 
Ze streeft ernaar om op kwalitatief hoog niveau te (blijven) 
werken.

Rol
De tandartsassistent heeft een actieve rol.

Niveau
•  Complexiteit:
Geen complexe taak, vraagt wel een actieve opstelling 
ten opzichte van eigen ontwikkeling. Soms is het lastig 
om kritiek te ontvangen en dat vervolgens om te zetten in 
verbeteringen.

•  Zelfstandigheid/Verantwoordelijkheid
De tandartsassistent draagt, samen met de tandarts/
specialist, de verantwoordelijkheid voor haar eigen 
ontwikkeling. Ze neemt zelf initiatief als ze bijvoorbeeld 
een training of cursus wil volgen en brengt dat in 
gesprekken met de werkgever naar voren. Ze heeft hierin 
een zelfstandige taak.

2)   Kwaliteitsontwikkeling van het werk
Korte toelichting 
De tandartsassistent geeft een zodanige invulling aan haar 
uitvoerende taken, dat kwaliteit wordt gewaarborgd. 
Ze levert een bijdrage aan het beleid en beheer van de 
organisatie.

Proces
Ze inventariseert en signaleert en doet voorstellen voor 
gewenste veranderingen en werkt mee aan de verbetering 
van de kwaliteitszorg in de organisatie. Naast zorgvuldige 
toepassing van het kwaliteitseisen blijft ze refl ecteren op 
het handelen tijdens uitvoering van de werkinstructies, en 
blijft zodoende alert op de kwaliteit van het proces en het 
resultaat van het handelen. Ze draagt bij aan het up to 
date houden van werkinstructies. Ze begeleidt eventueel 
stagiaires en nieuwe medewerkers en/of andere collega’s. 

Rol
De tandartsassistent heeft een uitvoerende, actieve, 
   meedenkende en signalerende rol.

Niveau
•  Complexiteit:
De tandartsassistent werkt binnen het kwaliteitssysteem van 
de organisatie en heeft het kwaliteitsdenken opgenomen in 
het dagelijks werk. Dit is geen complexe taak, wel een taak 
die, ook onder tijdsdruk, moet worden gecombineerd met 
de kerntaken. Het kan lastig zijn om een eigen standpunt 
goed te verwoorden en dat te beargumenteren, ook als 
anderen een andere mening hebben.

•  Zelfstandigheid/Verantwoordelijkheid:
De tandartsassistent heeft een eigen verantwoordelijkheid 
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in het uitvoeren van deze taak. Vaak wordt hier ook in 
teamverband gewerkt. 

3)   Professionalisering en profi lering van het beroep
Korte Toelichting 
De tandartsassistent ontwikkelt opvattingen over haar 
werk, taken en houding en draagt deze uit.

Proces
De tandartsassistent participeert in netwerken van 
 belangen- en beroepsverenigingen en denkt actief mee in 
werkgroepen. Zoekt en onderhoudt contact met andere 
disciplines van het vakgebied en wisselt informatie uit. 
Ze informeert hen ook over ontwikkelingen in het eigen 
vakgebied.

Rol
De tandartsassistent heeft een actieve, uitvoerende en 
meedenkende rol.

Niveau
•  Complexiteit:
Geen complexe taak, wel een taak die kennis van het vak 
vereist. De tandartsassistent moet haar standpunten en 
ideeën goed onder woorden kunnen brengen.

• Zelfstandigheid/Verantwoordelijkheid:
De tandartsassistent neemt een eigen verantwoordelijk-
heid in het profi leren van het beroep. Vaak doet ze dit in 
overleg met collega’s.
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Kernopgaven

Kernopgaven beschrijven de keuzes of dilemma’s waar 
de tandartsassistent regelmatig mee in aanraking komt, 
die kenmerkend zijn voor haar werk en waarbij van de 
tandarts assistent een oplossing en een aanpak wordt 
verwacht. 

Ook bij de beschrijving van de kerntaken worden keuzes en 
dilemma’s beschreven. Dit zijn keuzes en dilemma’s waar 
de tandartsassistent voor komt te staan bij de  uitvoering 
van een specifi eke kerntaak. Kernopgaven beschrijven 
keuzes en dilemma’s die de tandartsassistent tegenkomt 
bij meerdere of alle kerntaken en die vallen binnen één of 
meerdere contexten. 

5.1  Overzicht kernopgaven

1)  Omgaan met zowel de belangen en verwachting en 
van de patiënt als van de andere tandheel kundige 
professionals

De tandartsassistent staat voor de opgave om aan de ene 
kant zo goed mogelijk te voorzien in de behoefte van de 
patiënt en geen risico’s te nemen in de afhandeling van de 
vraag. Aan de andere kant probeert ze optimale 

randvoorwaarden te creëren zodat de tandarts/specialist 
zijn werk effi ciënt en effectief kan doen. In haar  afweging 
om aan beide belangen tegemoet te komen, houdt ze 
rekening met factoren als de toestand en situatie van de 
patiënt, tijdsdruk, dagplanning en bijvoorbeeld wachttijd 
voor  andere patiënten. Wanneer de patiënt een andere 
behandeling had verwacht, probeert de tandartsassistent 
te achterhalen waarom de patiënt iets anders wil en toont 
empathie. Ze legt de patiënt duidelijk uit wat de voordelen 
zijn van de door de tandarts/specialist voorgestelde werk-
wijze en probeert daarbij aan te sluiten bij overwegingen 
die voor de patiënt belangrijk zijn. 

2)   Professionele versus persoonlijke omgangsvormen
De tandartsassistent staat voor de opgave professioneel 
te handelen en daarnaast ook duidelijk aan te geven waar 
haar persoonlijke en ethische grenzen liggen. Ze leeft zich 
in in de situatie van de patiënt en toont begrip voor de 
situatie. Ze licht haar antwoorden en adviezen toe. In 
gevallen van confl ictsituaties, ongedurigheid, geïrriteerd-
heid en/of agressie van de patiënt weet de tandarts-

Hoofdstuk 5
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assistent zich professioneel, rustig en op een overtuigende 
manier op te stellen. De tandartsassistent geeft helder en 
overtuigend haar eigen grenzen aan in de omgang met 
de patiënt. Zo voorkomt de tandartsassistent escalatie en 
kanaliseert ze frustraties waardoor ze zelf prettig werkt en de 
patiënt zo optimaal mogelijk helpt. Naast het overtuigen van 
de patiënt heeft ze ook een motiverende rol om de kans 
te vergroten dat de patiënt een bepaald advies opvolgt. 
Ze moet proberen door te gaan met motiveren, ook al is 
haar persoonlijke inschatting dat de patiënt er weinig/geen 
gehoor aan zal geven. 

3)   Bepalen van de grenzen van het eigen taakgebied
De tandartsassistent staat voor de opgave per situatie te 
bepalen waar de grenzen van haar eigen verantwoordelijk-
heid liggen en waar die van anderen (collega’s of tandarts/
specialist). Zij bepaalt, op basis van werkinstructies en 
ervaring, wanneer ze een vraag zelfstandig afhandelt en/of 
een (deel)behandeling verzorgt en wanneer ze besluit het 
te overleggen met of over te dragen aan de tandarts/
specialist. Zo wordt de patiënt goed en door een bevoegd 
persoon geholpen. 
Het bepalen van de grenzen heeft ook betrekking op haar 
fysieke werkhouding. Voornamelijk bij het assisteren aan 
de stoel moet ze helder aangeven wanneer haar houding 
niet ergonomisch verantwoord is, ook al is dat voor de 
patiënt of tandarts/specialist een wenselijke houding.

4)   Prioriteiten stellen
De tandartsassistent staat voor de opgave in alle werk-
zaamheden die op haar afkomen, zowel geplande als 
ongeplande, steeds prioriteiten te stellen. Zij heeft zicht op 
de verschillende werkprocessen en maakt een inschatting 
van de prioriteit op basis van de beschikbare informatie 
op dat moment. Ze overziet en benoemt de gevolgen en 
eventuele risico’s van het één doen en het ander laten. 
Ze licht haar collega’s hierover in, zodat iedereen weet 
wat hen te doen staat. Indien nodig stelt ze derden op de 
hoogte van veranderingen in de planning. Ze is in staat snel 
te schakelen tussen de verschillende werkzaamheden en 
het overzicht te behouden. 
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Beroepscompetenties

Competenties verwijzen naar individuele vermogens. 
Ze moeten binnen een bepaalde context worden bezien. 
Die context bepaalt namelijk wat adequaat is. 
Of tandartsassistenten daadwerkelijk adequate  resultaten 
behalen, hangt niet alleen af van de persoon, maar ook 
van de mogelijkheden die de omgeving biedt. 
Door de wederzijdse beïnvloeding van persoon en 
context kunnen belemmeringen in de omgeving iemand 
verhinderen om haar competenties te tonen, terwijl 
omgekeerd goede organisatorische condities of een 
gunstig leerklimaat een persoon juist wel stimuleren 
de competenties te tonen. Ook kan het zijn dat een 
bepaalde omgeving of situatie maar een beperkt 
beroep doet op de competenties. 

De competenties zijn geformuleerd op basis van de kern-
taken en de kernopgaven. De competenties waarover de 
tandartsassistent moet beschikken, stellen haar in staat 
de kerntaken uit te voeren en om te kunnen gaan met de 
kernopgaven. De competenties beslaan de uitvoering van 
de volledige functie en zijn niet één op één toe te schrijven 
aan aparte taken en/of kernopgaven. Twee voorbeelden ter 

illustratie: om de kerntaak adviseren en voorlichten goed 
uit te kunnen voeren, heeft de tandartsassistent competen-
ties nodig uit de competentiegebieden A (Omgang met 
de patiënt), B (Vraaggericht werken) en C (Bewaking van 
eigen grenzen). Om een oplossing te vinden voor kern-
opgave 2 (professionele versus persoonlijke omgangsvor-
men) heeft ze competenties nodig uit de gebieden A, B, C 
en F (Samenwerking en afstemming). Bij elke competentie 
is beschreven welk proces (werkwijze of procedure) tot 
het gewenst resultaat leidt en wat het resultaat van een 
bepaalde handeling of het gedrag moet zijn.

Het is belangrijk dat de tandartsassistent de competenties 
in beroepssituaties kan toepassen. Zij moet de  competenties 
niet alleen afzonderlijk beheersen, maar in samenhang uit 
kunnen voeren. Veel situaties vragen om een combinatie 
van competenties.

Hieronder staat eerst het overzicht van de competentie-
gebieden en de bijbehorende competenties. Daarna 
worden ze uitgebreid uitgewerkt. 

Hoofdstuk 6
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6.1   Overzicht competentiegebieden
•  Competentiegebied A: Omgang met de patiënt
A1)    De tandartsassistent is in staat om in contact met 

de patiënt verbaal en non-verbaal te signaleren welke 
behoefte de patiënt heeft, zodat zij of de tandarts/
specialist optimaal in kan spelen op de behoefte en 
toestand van de patiënt.

A2)    De tandartsassistent is in staat om de patiënt op een 
professionele en hulpvaardige manier in te lichten 
over de praktijk, zodat de patiënt weet wat hij van de 
praktijk kan verwachten. 

A3)    De tandartsassistent is in staat helder en zorgvuldig 
en overtuigend te communiceren met de patiënt, 
zodat de patiënt weet wat hij kan verwachten van de 
tandarts-assistent rondom en tijdens de behandeling.

A4)    De tandartsassistent is in staat om adequaat om te 
gaan met verschillende en/of tegenstrijdige  belangen 
van de patiënt en de tandarts/specialist, zodat 
de patiënt goed wordt geholpen en de tandarts/ 
specialist zijn taken goed uit kan voeren.

A5)    De tandartsassistent is in staat rondom en tijdens de 
behandeling angst van de patiënt te reduceren en 
het vertrouwen van de patiënt te winnen, zodat de 
behandeling zo voorspoedig mogelijk verloopt.

•  Competentiegebied B: Vraaggericht werken
B1)    De tandartsassistent is in staat om de hulpvraag en 

de mate van spoedeisendheid op systematische wijze 
duidelijk te krijgen, waardoor de patiënt juist en 
tijdig wordt geholpen.

B2)    De tandartsassistent is in staat om op heldere wijze 
de patiënt gevraagd en ongevraagd passend advies 
en voorlichting te geven, zodat de patiënt weet waar 
hij aan toe is en wat hij moet doen.

•  Competentiegebied C: Bewaking van eigen grenzen
C1)    De tandartsassistent is in staat te beoordelen of zij 

bekwaam en bevoegd is om de voorliggende taak uit 
te voeren, zodat de patiënt door een bekwaam en 
bevoegd beroepsbeoefenaar wordt geholpen.

C2)    De tandartsassistent is in staat om onder grote druk 
goed te blijven functioneren, zodat de kwaliteit van 
haar werk hoog blijft.

C3)   De tandartsassistent is in staat om professioneel 
te handelen bij grensoverschrijdend gedrag van de 
patiënt, zodat de werkzaamheden ook dan adequaat 
worden uitgevoerd. 

•    Competentiegebied D: Patiëntgebonden handelingen in 
en buiten de mond

D1)    De tandartsassistent is in staat om zorgvuldig en 
doel-gericht handelingen in de mond uit te voeren, 
zodat de patiënt geen onnodig risico loopt en zo 
weinig mogelijk pijn heeft.

D2)    De tandartsassistent is in staat de   tandarts/ specialist 
pro-actief te assisteren, zodat de behandeling 
 effi ciënt en effectief verloopt.

•  Competentiegebied E: Organisatie van het werk
E1)    De tandartsassistent is in staat haar werkzaamheden 

op een systematische wijze te organiseren en te 
prioriteren, zodat de werkzaamheden effectief en 
effi ciënt worden uitgevoerd in een situatie waarin 
verschillende werkprocessen tegelijkertijd aandacht 
vragen.

E2)    De tandartsassistent is in staat pro-actief te handelen 
zodat de behandeling en de werkprocessen effi ciënt 
en effectief verlopen en de patiënt geen onnodig 
risico loopt.

•  Competentiegebied F: Samenwerking en afstemming
F1)   De tandartsassistent is in staat helder met collega’s 

en andere tandheelkundige professionals te commu-
niceren over haar werkzaamheden, zodat een goede 
afstemming plaatsvindt.

F2)    De tandartsassistent is in staat om intensief binnen 
een kleine ruimte met de tandarts/specialist samen 
te werken en te communiceren, zodat ze elkaar goed 
begrijpen en de behandeling goed verloopt.

 •    Competentiegebied G: Professionalisering en 
 kwaliteitsbevordering

G1)    De tandartsassistent is in staat om professioneel 
te werken en te ontwikkelen, zodat ze haar vak 
 conform hoge kwaliteitseisen uitvoert.

G2)    De tandartsassistent is in staat om actief bij te dragen 
aan de ontwikkeling van de kwaliteit van de werk-
processen en het werk.

6.2    Uitwerking van de competenties

6.2.1   Competentiegebied A: Omgang met de patiënt

A1)    De tandartsassistent is in staat om in contact met 
de patiënt verbaal en non-verbaal te signaleren 
welke behoefte de patiënt heeft, zodat zij of de 
tandarts/specialist optimaal in kan spelen op de 
toestand en behoefte van de patiënt.

Proces
• Observeert de houding en uitdrukking van de patiënt
• Toetst, afhankelijk van het nut, observaties bij de patiënt 
• Vraagt door naar toestand en behoefte van de patiënt 
• Maakt gebruik van haar ‘voelsprieten’
• Luistert actief
•  Maakt een inschatting of de situatie afwijkt van de 

‘normale’ situatie 
•  Geeft de verkregen informatie door aan de tandarts/

specialist

Resultaat
• De vraag achter de vraag wordt helder
•  De patiënt heeft vertrouwen in de tandartsassistent en 

levert daardoor (sneller) vereiste informatie

A2)    De tandartsassistent is in staat om de patiënt op 
een professionele en hulpvaardige manier in te 
 lichten over de praktijk, zodat de patiënt weet 
wat hij van de praktijk kan verwachten. 

Proces
• Maakt zich kenbaar als aanspreekpunt 
• Zorgt voor optimale bereikbaarheid
• Stelt zich hulpvaardig en gastvrij op
• Legt uit hoe de praktijk is georganiseerd 
• Staat open voor vragen
•  Geeft helder aan wat men van haar, de behandeling en 

de organisatie kan verwachten
•  Houdt de patiënt op de hoogte van veranderingen 

bij afspraken

Resultaat
• De patiënt weet wat hij kan verwachten van de praktijk 

A3)     De tandartsassistent is in staat zorgvuldig en 
overtuigend te communiceren met de patiënt, 
zodat de patiënt weet wat hij kan verwachten 
van de tandartsassistent rondom en tijdens de 
behandeling.

Proces
• Heeft een open, vertrouwenswekkende houding
• Legt overtuigend uit waarom ze wat doet of zegt
•  Kan zich inleven in de situatie van de patiënt en reageert 

op gepaste wijze daarop 
•  Heeft kennis van mondhygiëne, tandheelkundige, 

kaakchirurgische en orthodontische aandoeningen en 
behandelingen en weet deze kennis op de juiste wijze 
toe te passen en te verwoorden

•  Licht de patiënt in over de vervolgstappen in de behan-
deling en de mogelijke gevolgen van de behandeling

•  Motiveert de patiënt om adviezen van haar en/of de 
tandarts/specialist op te volgen
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Resultaat
•  De patiënt vertrouwt de tandartsassistent en verschaft de 

juiste informatie
•  De tandartsassistent komt geloofwaardig en professioneel 

over bij de patiënt
• De patiënt voelt zich serieus genomen
•  De patiënt weet wat er gebeurt tijdens en rondom 

de behandeling

A4)    De tandartsassistent is in staat om adequaat om 
te gaan met verschillende en/of tegenstrijdige 
 belangen van de patiënt en de tandarts/ specialist, 
zodat de patiënt goed wordt geholpen en de 
tandarts/ specialist zijn taken goed uit kan voeren.

Proces
•  Erkent en beoordeelt het belang van de patiënt in een 

specifi eke situatie
•  Erkent en beoordeelt het belang van de tandarts/specialist 

in een specifi eke situatie
• Stelt vast wat het belangrijkste doel op dat moment is 
• Maakt een inschatting van de risico’s van beide situaties
•  Neemt op grond van bovenstaande informatie en 

 ervaring een besluit en onderbouwt dit richting patiënt 
en tandarts/specialist

• Blijft rustig en professioneel in confl ictsituaties

Resultaat
• De patiënt wordt adequaat en naar tevredenheid geholpen 
• De tandarts kan zijn taken goed uitvoeren

A5)    De tandartsassistent is in staat rondom en tijdens 
de behandeling angst te reduceren en het vertrouwen 
van de patiënt te winnen, zodat de behandeling 
voorspoedig verloopt.

Proces
•  Observeert de verbale en non-verbale reacties van de 

patiënt
• Maakt haar observaties zo nodig bespreekbaar
•  Is op de hoogte van de verschillende reactiepatronen van 

patiënten op ‘bedreigende’ situaties en speelt daarop in 
•  Speelt in op de verschillen in beleving tussen kinderen en 

volwassenen
• Spreekt de taal van de patiënt 
• Verplaatst zich in de situatie van de patiënt
• Zet angstreducerende technieken en hulpmiddelen in
• Maakt gebruik van basale medische kennis

Resultaat
• De patiënt heeft vertrouwen in de tandartsassistent
• De angst van de patiënt wordt beheersbaar
• De behandeling kan goed worden uitgevoerd

6.2.2  Competentiegebied B: Vraaggericht werken

B1)    De tandartsassistent is in staat om de hulpvraag 
en de mate van spoedeisendheid op systematische 
wijze duidelijk te krijgen, waardoor de patiënt 
juist en tijdig wordt geholpen.

Proces
•  Stelt zowel open, kritische als doelgerichte vragen op een 

systematische manier
• Luistert naar de patiënt en geeft hem ruimte
•  Vraagt door om zo de vraag achter de vraag en de 

 urgentie boven tafel te krijgen
•  Maakt gebruik van tandheelkundige, orthodontische en 

kaakchirurgische kennis en kennis van de mondhygiëne 
om zo gericht mogelijk door te kunnen vragen

• Maakt gebruik van werkinstructies en huisregels
•  analyseert de verkregen informatie zelfstandig en 

 beoordeelt welke vervolgstap wenselijk is
•  Beargumenteert overtuigend richting de patiënt wat ze 

doet of zegt
• Pleegt bij twijfel en onzekerheid overleg met de tandarts  

Resultaat
• De patiënt wordt goed, zorgvuldig en tijdig geholpen

B2)    De tandartsassistent is in staat om op heldere 
wijze de patiënt gevraagd en ongevraagd passend 
advies en voorlichting te geven, zodat de patiënt 
weet waar hij aan toe is en wat hij moet doen. 

Proces
• Luistert en vraagt door
•  Herhaalt de vraag en controleert bij de patiënt of de 

vraag correct is
•  Heeft kennis van meest voorkomende klachten, 

 behandelmethoden en risico’s in de algemene praktijk, 
 orthodontiepraktijk, praktijk voor gedifferentieerde tand-
heelkunde (onder andere parodontologie), kaakchirurgie-
praktijk en mondhygiënepraktijk

•  Kan inschatten welk aanbod van informatie wel en niet 
geschikt is 

•  Geeft instructies, verstrekt informatie en een toelichting 
daarop in duidelijke taal, waarbij ze het gebruik van 
vakjargon zoveel mogelijk vermijdt

•  Controleert of de informatie goed is overgekomen en 
goed is begrepen

•  Heeft kennis van communicatiemiddelen en methoden 
en weet de juiste in te zetten

•  Heeft kennis van verwante/andere disciplines en kan, 
indien nodig, ernaar doorverwijzen

•  Heeft kennis van de relatie tussen voeding en gebits-
toestand 

•  Overziet en benoemt de consequenties van het al of niet 
opvolgen van haar adviezen 

• Toont overtuigingskracht in haar adviseren
• Motiveert de patiënt om het advies uit te voeren 

Resultaat
•  De patiënt ontvangt de informatie die aansluit bij zijn 

behoefte en weet wat de consequenties zijn als hij het 
advies niet opvolgt 

6.2.3    Competentiegebied C: Bewaking van 
eigen grenzen

C1)    De tandartsassistent is in staat te beoordelen of 
zij bekwaam en bevoegd is om de voorliggende 
taak uit te voeren door een bekwaam en bevoegd 
beroepsbeoefenaar wordt geholpen.

Proces
•  Is op de hoogte van taakafspraken, huisregels, werk-

instructies en wettelijke regelingen (onder andere WGBO 
en BIG)

•  Weegt continu en zorgvuldig af tot hoe ver ze gaat in 
advisering en taakuitvoering

•  Overziet de gevolgen van haar advisering
•  Bij twijfel over haar bevoegdheid en/of bekwaamheid 

voert ze de activiteit niet uit en communiceert dit met de 
tandarts/specialist

•  Meldt duidelijk aan de patiënt tot waar haar taken en 
verantwoordelijkheden liggen en wanneer ze deze 
overdraagt aan de tandarts/specialist

Resultaat 
•  De tandartsassistent geeft de juiste adviezen en/of 

behandeling doordat ze weet waar haar grenzen liggen
•  De tandartsassistent werkt ontspannen en is zeker in haar 

handelen omdat ze weet en aangeeft waar de grenzen 
van haar bekwaamheid en bevoegdheid liggen

C2)    De tandartsassistent is in staat om onder grote 
druk goed te blijven functioneren, zodat de 
 kwaliteit van haar werk hoog blijft.

Proces
•  Onderkent werkdruk en moeilijke werkomstandigheden
•  Weet waar de grenzen van haar belastbaarheid liggen
•  Neemt initiatief om de situatie te hanteren en zo 

 mogelijk te veranderen 
•  Maakt het bespreekbaar als ze haar grenzen dreigt te 

overschrijden
•  Heeft inzicht in wat prioriteit heeft
•  Voert het werk uit op basis van prioriteiten
•  Blijft rustig
•  Blijft zorgvuldig en volgens afspraak werken
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Resultaat 
•  De tandartsassistent werkt conform kwaliteitseisen
•  De tandartsassistent behoudt plezier in het werk 

C3)    De tandartsassistent is in staat om professioneel 
te handelen bij grensoverschrijdend gedrag van 
de patiënt, zodat de werkzaamheden ook dan 
 adequaat worden uitgevoerd. 

Proces
•  Leeft zich in de situatie van de patiënt in en reageert 

hierop op gepaste wijze
•  Geeft helder aan waar haar (normen- en waarden)grens 

ligt en wanneer die wordt bereikt
• Legt duidelijk uit wat wel en niet mogelijk is 
•  Geeft argumenten voor het eigen handelen
•  Blijft consequent ten opzichte van verschillende patiënten
•  Blijft zorgvuldig en correct handelen, ook onder druk en 

in confl ictsituaties
•  Blijft professioneel en kalm, ook onder druk en in 

confl ictsituaties

Resultaat
•  Deëscalatie van lastige situaties
•   Professionele uitstraling en werkhouding, waardoor 

werkzaamheden adequaat worden uitgevoerd 
•  De tandartsassistent blijft binnen haar eigen grenzen

6.2.4    Competentiegebied D: Assisteren bij en  uitvoeren 
van handelingen in en buiten de mond

D1)  De tandartsassistent is in staat om zorgvuldig en 
doelgericht handelingen in de mond uit te voeren, 
zodat de patiënt geen onnodig risico loopt en zo 
weinig mogelijk pijn heeft.

Proces
•  Heeft kennis van meest voorkomende klachten, 

 behandelmethoden, technieken en risico’s in de 
 algemene praktijk, orthodontiepraktijk, praktijk voor 
 gedifferentieerde tandheelkunde kaakchirurgiepraktijk 
en mondhygiënepraktijk en past deze toe

•  Hanteert een verfi jnde motoriek 

•  Voert de tandheelkundige behandelingen met behulp van 
de juiste technieken zelfverzekerd en met overtuiging uit 

•  Is zich bewust van de consequenties van haar handelingen 
voor de patiënt, onder andere in termen van pijn

•  Werkt hygiënisch en volgens werkinstructies
•  Voert de handeling systematisch, nauwkeurig en 

geconcentreerd uit
•  Is zich zowel bij routinematige als niet routinematige 

handelingen steeds bewust van eventuele consequenties 
en risico’s

•  Legt helder schriftelijk vast hoe de behandeling is verlopen

Resultaat
•  Patiënt heeft zo weinig mogelijk last en pijn van de 

behandeling
•  De kans op onnodige risico’s wordt verkleind
•  De patiënt krijgt een effi ciënte en goede (deel)behandeling

D2)  De tandartsassistent is in staat de tandarts/ 
specialist proactief te assisteren, zodat de 
 behandeling effi ciënt en effectief verloopt. 

Proces
•  Beoordeelt op basis van de gemaakte afspraak wat de 

tandarts/specialist nodig heeft om de behandeling uit te 
kunnen voeren

•  Vraagt aan de tandarts/specialist welke voorkeuren hij 
heeft wat betreft de voorbereiding van afspraken 

•  Zorgt dat de juiste materialen en gereedschappen schoon 
en hygiënisch zijn en klaarliggen

•   Kent het verloop van verschillende soorten behandelingen 
en denkt voortdurend één stap vooruit 

•  Reikt instrumenten direct aan als de tandarts/specialist 
ze nodig heeft

•  Licht de patiënt stapsgewijs in over de behandeling en 
eventueel over consequenties en risico’s

•  Geeft, waar nodig en bevoegd, instructies
•  Communiceert helder over de vervolgstappen

Resultaat 
•  De tandarts/specialist kan zijn taken optimaal uitvoeren
•  De patiënt krijgt een effi ciënte en goede behandeling

6.2.5    Competentiegebied E: Organisatie van het werk

E1)  De tandartsassistent is in staat haar werkzaam-
heden op een systematische wijze te  organiseren 
en te prioriteren, zodat de werkzaamheden 
 effectief en effi ciënt worden uitgevoerd in een 
situatie waarin verschillende werkprocessen 
tegelijkertijd aandacht vragen.

Proces
•  Maakt haalbare inschattingen van de benodigde tijd voor 

een behandeling en/of werkproces
•  Plant zorgvuldig afspraken 
•  Zorgt dat de behandelruimtes effi ciënt worden benut
•  Zorgt ervoor dat werkzaamheden zo georganiseerd zijn 

dat zij inzichtelijk zijn voor anderen en dat, indien nodig, 
anderen haar werkzaamheden over kunnen nemen 

•  Slaat gegevens systematisch en zorgvuldig op
•  Maakt gebruik van huisregels en werkinstructies
•  Stelt prioriteiten 
•  Schakelt snel en goed tussen verschillende  werkzaamheden
•  Maakt duidelijk aan collega’s en tandarts/specialist wat zij 

van hen verwacht
•  Houdt het overzicht 

Resultaat
•  Er wordt effi ciënt gewerkt 
•  Gegevens zijn steeds vastgelegd en goed terug te vinden

6.2.6    Competentiegebied F: Samenwerking en 
 afstemming

F1)  De tandartsassistent is in staat helder met collega’s 
en tandarts/specialist te communiceren over haar 
werkzaamheden, zodat een goede afstemming 
plaatsvindt.

Proces
•  Helder communiceren over onderlinge samenwerking: 

helderheid in verwachtingen en mogelijkheden ten 
 aanzien van collega’s en tandarts/specialist

•  Is in staat tijdig advies te vragen aan collega’s 
•  Luistert naar collega’s en is in staat advies te geven aan 

collega’s 
•  Maakt afspraken over de taakverdeling en werkover-

dracht
•  Signaleert verbetermogelijkheden en brengt deze in bij 

het team
•  Maakt duidelijk aan anderen wat ze doet 
•  Weet wanneer welke verwante/andere disciplines in te 

schakelen en/of daarnaar door te verwijzen
•  Legt helder en eenduidig schriftelijk in het patiënten-

dossier vast welke behandeling heeft plaatsgevonden

Resultaat
•  Een goed functionerend team
•  Heldere communicatie tussen collega’s
•  Effi ciënt werken en handelen  

F2)  De tandartsassistent is in staat om intensief bin-
nen een kleine ruimte met de tandarts/specialist 
samen te werken en te communiceren, zodat ze 
elkaar goed begrijpen en de behandeling goed 
verloopt.

Proces
•  Handelt effi ciënt op een kleine oppervlakte 
•  Maakt, waar nodig, gebruik van non-verbale communicatie 

met de tandarts/specialist, zoals oog- en fysiek contact, 
om informatie en handelingen te toetsen en af te stemmen

•  Benut de mogelijkheden en momenten om tijdens een 
behandeling signalen af te geven aan en te ontvangen van 
de tandarts/specialist zonder dat de patiënt dat merkt/
geeft subtiel aanwijzingen door

•  Kijkt goed naar de behoeften en signalen van de 
tandarts/specialist en interpreteert deze (bijvoorbeeld 
wanneer wil hij welk gereedschap hebben)

•  Refl ecteert, samen met de tandarts/specialist, op de 
samenwerking tijdens en na de behandeling

Resultaat
•  Goede en prettige onderlinge samenwerking
•  Een soepel en effi ciënt verlopende behandeling 



52  Beroepsprofi el Tandartsassistent Beroepsprofi el Tandartsassistent   53

6.2.7    Competentiegebied G: Professionalisering en 
kwaliteitsbevordering

G1)  De tandartsassistent is in staat om professioneel 
te werken en zich te ontwikkelen, zodat ze haar 
vak conform hoge kwaliteitseisen uitvoert.

Proces
•  Refl ecteert op haar eigen beroepsmatig handelen, 

gedrag en werkwijze
•  Kent haar sterke en zwakke punten en is bereid de 

zwakke te ontwikkelen 
•  Geeft feedback op een constructieve wijze 
•  Valt collega’s niet af waar patiënten bij zijn 
•  Vraagt feedback aan collega’s 
•  Is in staat te leren van de feedback van collega’s en 

gedrag en werkwijze zonodig aan te passen
•  Benoemt behoefte aan scholing en licht dat toe
• Leert uit bij- en nascholing 
•  Verwerft actuele vakkennis
•  Is op de hoogte van relevante documenten omtrent 

werknemerschap (bijvoorbeeld CAO of P&O-zaken)

Resultaat
•  Werkt conform professionele eisen
•  Continue professionele ontwikkeling 

G2)  De tandartsassistent is in staat om actief bij te 
dragen aan de ontwikkeling van de kwaliteit van 
de werkprocessen en het werk.

Proces
•  Inventariseert en signaleert gewenste veranderingen 
•  Neemt zelf verantwoordelijkheid voor eigen bijdrage aan 

kwaliteitsverbetering in het grotere geheel 
•  Werkt mee aan de verbetering van kwaliteit in het werk
•  Werkt binnen de kaders van het kwaliteitssysteem van de 

organisatie
•  Maakt gebruik van werkinstructies en actualiseert deze 

regelmatig
•  Is permanent alert tijdens het handelen op de kwaliteit 

van het proces en het resultaat
•  Stelt zichzelf en collega’s voortdurend op de hoogte van 

nieuwe apparatuur, producten etcetera

•  Begeleidt nieuwe medewerkers en stagiaires kwaliteits-
gericht

•  Voldoet in haar handelen aan de geldende regels en 
voorschriften met betrekking tot arbo, milieu en veiligheid

•  Participeert in (externe) werkgroepen en netwerken van 
belangen- en beroepsorganisaties

•  Ontwikkelt een mening over haar werk, taken en houding 
en draagt deze uit

Resultaat
•  Continue verbetering van werkprocessen 
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Bijlage 1: Projectorganisatie

Expertgroep
Bij de ontwikkeling van het profi el waren de volgende tandartsassistenten betrokken in de expertgroep:

Mw. M.W. Akkerman-van Liempt
Mw. H. Buwalda-Vermeer
Mw. F. Eijsackers
Mw. Y.J.M. van der Heijden
Mw. M. van Kalles
Mw. J. Menninga
Mw. I. Reinders
Mw. L. van Rooij
Mw. S. van Tilburg
Mw. J. Versteeg-Verhoef
Mw. I. Wijnans

Bij de ontwikkeling van het profi el zijn aanvullend de 
volgende tandartsen/specialisten geïnterviewd:

Mw. G.A. Elema (orthodontist)
Dhr. S.J. Fokkema (tandarts-parodontoloog)
Mw. M.H. Houwing (kaakchirurg)
Dhr. R. Koopmans (tandarts)
Dhr. O. van den Burg (tandarts)

Begeleidingscommissie
De begeleidingscommissie bestond uit de volgende personen:

Mw. M.H.H. Bolk (beleidsmedewerker opleidingen, NMT)
Dhr. E.J.M. van Groen (tandarts, NMT)
Mw. M. Meere (beleidsmedewerker, ABVAKABO FNV)
Mw. H. van der Starre (tandartsassistent, CNV Publieke Zaak Tandartsassistent)
Dhr. J.R. Verkaik (tandarts, ANT)

Projectteam
Een projectteam van de afdeling Beroepsontwikkeling van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW 
heeft het profi el ontwikkeld:

Mw. C. van Arensbergen
Mw. R. Broeken
Mw. J. van de Haterd
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Bijlage 2: Begrippenlijst

Beroepscode
De codifi catie van ethische en praktische normen en 
beginselen omtrent hetgeen in de uitoefening van een 
beroep behoort te worden gedaan en te worden nagelaten 
jegens collega-beroepsbeoefenaren, de patiënt of cliënt of 
anderen (Nationale Raad voor de Volksgezondheid, 1988).

Beroepsprofi el
Geeft de kern weer van een beroep (of een groep van 
beroepen) en geeft een omschrijving van de beroepsactivi-
teiten zoals die plaatsvinden in de beroepspraktijk en in het 
bijzonder van de beroepsvereisten, waaraan iemand moet 
voldoen die dat beroep uitoefent of in de (nabije) toekomst 
wil gaan uitoefenen (Tweede Kamer 19477, 1986).

Competentie
Geïntegreerd geheel van kennis, inzicht, vaardigheden, 
attitudes en persoonlijke eigenschappen waarmee op 
adequate wijze resultaten kunnen worden behaald in 
een beroepscontext, een leercontext of maatschappelijke 
context, waarvoor respectievelijk beroepscompetenties, 
leercompetenties en burgerschapscompetenties nodig zijn.

Complexiteit
Mate waarin beroepsactiviteiten gebaseerd zijn op toe-
passing van routines, standaarden of nieuwe procedures. 
De complexiteit geeft de moeilijkheidsgraad aan en wordt 
bepaald door de kenmerken van de cliënt, de omstandig-
heden en de handeling zelf.

Doelgroep
Groep mensen met gemeenschappelijke kenmerken, zoals 
een bepaalde leeftijd of problematiek, waarop de zorg-, 
hulp- en/of dienstverlening gericht is.

Kerntaken
Set van inhoudelijk samenhangende beroepsactiviteiten die 
door een belangrijk deel van de beroepsbeoefenaren in een 
bepaald beroep of bepaalde functie worden uitgeoefend en 
die kenmerkend zijn voor dat beroep of die functie.

Kernopgaven
Kernopgaven beschrijven de keuzes of dilemma’s waar de 
beroepsbeoefenaar regelmatig mee in aanraking komt, 
die kenmerkend zijn voor haar werk en waarbij van de 
tandartsassistent een oplossing en een aanpak wordt 
verwacht.

Individuele gezondheidszorg
De zorg gericht op de gezondheid van een bepaald 
 persoon. Onder deze zorg wordt verstaan het  beoordelen, 
 bevorderen, bewaken, beschermen of herstellen van 
 iemands gezondheid. Individuele gezondheidszorg  bevat 
dus niet alleen geneeskundige handelingen maar ook 
verzorgende en verplegende handelingen. Ook het onder-
zoeken van en het geven van raad aan een persoon, voor 
zover specifi ek gericht op zijn gezondheid, behoort tot de 
individuele gezondheid. (Van den Boomen en Vlaskamp, 
1996)

Verantwoordelijkheid
De mate waarin een beroepsbeoefenaar aanspreekbaar is 
op haar beroepsmatig handelen en op de gevolgen daarvan 
voor het beroepsmatig handelen van anderen (Commissie 
Kwalifi catiestructuur, 1996).

Voorbehouden handeling
Een handeling die een aanmerkelijk risico met zich 
 meebrengt voor de gezondheid van de patiënt, indien deze 
wordt uitgevoerd door ondeskundigen (Ministerie van 
VWS, 1995).

Wet BIG
Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.

WGBO
Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

Zelfstandigheid
Mate waarin de beroepsbeoefenaar op eigen kracht 
initiatieven neemt, beslissingen neemt en taken verricht.
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Bijlage 4: Overzicht

Overzicht taken
De kerntaken zijn:
• Ontvangst en introductie van patiënten
• Adviseren en voorlichten
• Assisteren bij de patiëntenbehandeling
• Uitvoeren van onderdelen van de patiëntenbehandeling
• Organiseren van werkprocessen 

De organisatiegebonden taken zijn:
•  Samenwerken en afstemmen met collega’s en andere 

disciplines

De professiegebonden taken zijn:
• De deskundigheid bevorderen
• Kwaliteitsontwikkeling van het werk
• Professionalisering en profi lering van het beroep

Overzicht Kernopgaven 
Kernopgave 1:   Omgaan met zowel de belangen en 

verwachtingen van de patiënt als van de 
andere tandheelkundige professionals

Kernopgave 2:  Professionele versus persoonlijke 
omgangsvormen

Kernopgave 3:  Bepalen van de grenzen van het eigen 
taakgebied

Kernopgave 4: Prioriteiten stellen 

Overzicht competentiegebieden en competenties

•  Competentiegebied A: Omgang met de patiënt
A1)    De tandartsassistent is in staat om in contact met de 

patiënt verbaal en non-verbaal te signaleren welke 
behoefte de patiënt heeft, zodat zij of de tandarts/
specialist optimaal in kan spelen op de behoefte en 
toestand van de patiënt.

A2)    De tandartsassistent is in staat om de patiënt op een 
professionele en hulpvaardige manier in te lichten 
over de praktijk, zodat de patiënt weet wat hij van 
de praktijk kan verwachten. 

A3)    De tandartsassistent is in staat helder en zorgvuldig 
en overtuigend te communiceren met de patiënt 
zodat de patiënt weet wat hij kan verwachten van de 
tandartsassistent rondom en tijdens de behandeling.

A4)    De tandartsassistent is in staat om adequaat om te 
gaan met verschillende en/of tegenstrijdige  belangen 
van de patiënt en de tandarts/specialist, zodat 
de patiënt goed wordt geholpen en de tandarts/ 
specialist zijn taken goed uit kan voeren.

A5)    De tandartsassistent is in staat rondom en tijdens de 
behandeling angst te reduceren en het vertrouwen 
van de patiënt te winnen, zodat de behandeling zo 
voorspoedig mogelijk verloopt.

•  Competentiegebied B: Vraaggericht werken
B1)    De tandartsassistent is in staat om de hulpvraag en 

de mate van spoedeisendheid op systematische wijze 
duidelijk te krijgen, waardoor de patiënt juist en 
tijdig wordt geholpen.

B2)    De tandartsassistent is in staat om op heldere wijze 
de patiënt gevraagd en ongevraagd passend advies 
en voorlichting te geven, zodat de patiënt weet waar 
hij aan toe is en wat hij moet doen.
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•  Competentiegebied C: Bewaking van eigen grenzen
C1)    De tandartsassistent is in staat te beoordelen of zij 

bekwaam en bevoegd is om de voorliggende taak uit 
te voeren, zodat de patiënt door een bekwaam en 
bevoegd beroepsbeoefenaar wordt geholpen.

C2)    De tandartsassistent is in staat om onder grote druk 
goed te blijven functioneren, zodat de kwaliteit van 
haar werk hoog blijft.

C3)    De tandartsassistent is in staat om professioneel 
te handelen bij grensoverschrijdend gedrag van de 
patiënt, zodat de werkzaamheden ook dan adequaat 
worden uitgevoerd. 

 •    Competentiegebied D: Assisteren bij en uitvoeren 
van handelingen in en buiten de mond

D1)   De tandartsassistent is in staat om zorgvuldig en 
doel-gericht handelingen in de mond uit te voeren, 
zodat de patiënt geen onnodig risico loopt en zo 
weinig mogelijk pijn heeft.

D2)    De tandartsassistent is in staat de tandarts/specialist 
proactief te assisteren, zodat de behandeling effi ciënt 
en effectief verloopt.

•  Competentiegebied E: Organisatie van het werk
E1)   De tandartsassistent is in staat haar  werkzaamheden 

op een systematische wijze te organiseren en te 
 prioriteren, zodat de werkzaamheden effectief en 
effi ciënt worden uitgevoerd in een situatie waarin 
verschillende werkprocessen tegelijkertijd aandacht 
vragen.

E2)    De tandartsassistent is in staat pro-actief te 
 handelen, zodat de behandeling en de  werkprocessen 
effi ciënt en effectief verlopen en de patiënt geen 
 onnodig risico loopt.

 •    Competentiegebied F: Samenwerking en 
afstemming

F1)    De tandartsassistent is in staat helder met  collega’s 
en andere tandheelkundige professionals te 
 communiceren over haar werkzaamheden, zodat een 
goede afstemming plaatsvindt.

F2)    De tandartsassistent is in staat om intensief binnen 
een kleine ruimte met de tandarts/specialist samen 
te werken en te communiceren, zodat ze elkaar goed 
begrijpen en de behandeling goed verloopt.

 •    Competentiegebied G: Professionalisering en 
kwaliteitsbevordering

G1)   De tandartsassistent is in staat om professioneel 
te werken en te ontwikkelen, zodat ze haar vak 
 conform hoge kwaliteitseisen uitvoert.

G2)    De tandartsassistent is in staat om actief bij te 
dragen aan de ontwikkeling van de kwaliteit van de 
werkprocessen en het werk.
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