
tt I r I t

TN O-G ezond heidsonde r zoek

a r, J Nederlands lnstituut voorvv 
Praeventieve Gezondheidszorg TNO

Wassenaarseweg 56
2333 AL Leiden
Postbus 1 24
2300AC Leiden

Fax 071 - 17 63 82
rerefoonoTl_178888 (^]5ï

TNO-rapport
HET TAKENPAKKET VAN
DE TAÀIDARTSASSISTENT

§i3LI IITHi[I( NËDEBI,ANDS INSTITUUT VCOfl

PIiAËVEfiITITVË GIZOIID11EIDSZORG ÏNO

1 BAPR ,I991

POSTBUS I24, 23t]l] AC I.EIDEN

NIPG-publ ikatienummer
9r.029

t MaaÍt l99l BlssrAïrBoEKl§U[iMEH

0tïl fooo
Alle rechten voorbehouden.
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door middel van druk, folokopie, microÍilm
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l vooraÍgaande toeslemming van TNO.

, lndien dit rapport in opdracht werd' uitgebracht, wordt voor de rechten en
verplichtingen van opdrachtgever en

. opdrachtnemerverwezen naarde
: 'Algemene Voorwaarden voor Onderzoeks-i opdrachten aan TNO', dan wel de

belrefÍende terzake tussen partiien
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Nederlandse organisatie voor
toegepast-natuuruetenschappelijk ondezoek

TNo-Gezondheidsondezoek stelt zich ten doel bi.lte dragen
aan de verbetering van preventie en behandeling van ziekten
en aÍwijkingen door het toepasbaar maken van kennis op
medisch biologisch, psychosociaal en epidemiologisch
gebied ten behoeve van de volksgezondheid en de
gezondheidszorg.

Op opdrachien aan TNO zijn van toepassing de Algemene
Voorwaarden voor ondezoeksopdrachten aan TNO,
zoals gedeponeerd bij de Arrondissementsrochlbank
en de Kamer van Koophandèl te 's-Gravenhage.
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1. INLEIDING

Tot op heden bestond er weinig inzicht in de samenstelling van de beroepsgroep

van tandartsassistenten. Over het feitelijke en gewenste takenpakket van de as-

sistent waren al evenmin gegevens voorhanden.

De MDGO-opleiding tot tandartsassistent duurt drie jaar. Er zijn aanwijzingen

dat een dergelijk langdurende opleiding wellicht niet noodzakelijk is. Zo verlaten

leerlingen de opleiding vaak voortijdig, omdat zij werk gevonden hebben.

Tandartsen leiden soms zelf assistenten in enkele maanden op, en er bestaat een

relatief kortdurende schriftelijke cursus van de Leidse Onderwijsinstellingen
(LOr).

Een en ander vormde voor het Sectoroverleg Onderwijs-Gezondheidszorg en

Welzijn (SOGW) en de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheel-

kunde (NMT) aanleiding het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezond-

heidszorg van TNO (NIPG-TNO) de opdracht te verlenen onderzoek te en-

tameren naar het takenpakket van de tandartsassistent. Door middel van dit on-

derzoek dienden de volgende vraagstellingen beantwoord te worden:

Hoe is de samenstelling van de beroepsgroep tandartsassistenten?

Welke activiteiten voert de assistent in de praktijk uit?

Welke activiteiten dienen naar mening van tandarts en assistent naast de

huidige werkzaamheden in het takenpakket van de assistent opgenomen te

worden?

Zijn er verschillende niveaus van beroepsuitoefening te onderscheiden?

Op basis van de onderzoeksgegevens kan door de opdrachtgevers en overige

betrokken instanties het beroepsprofiel van de tandartsassistent vorm gegeven

worden. De rapportage is erop gericht deze gegevens aan te reiken - het is niet

aan de onderzoekers uitspraken te doen over de gewenste samenstelling van het

beroepsprofiel, noch over de consequenties daarvan voor de beroepsopleiding.
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Om de voortgang en de kwaliteit van het onderzoek te bewaken, werd een bege-

leidingscommissie ingesteld. Hierin hadden de volgende personen zitting:

Namens het Sectoroverleg Onderwijs-Gezondheidszorg en \ilelzijn:

Mr. A. Cardol

Mevrouw Drs. M.A. de Pous

H. Yerweel.

Namens de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde:

A.G.M. Rietmeijer

A.P. Teune.

Namens de Nederlandse Vereniging voor Assisterenden in de Tandheelkunde

(NvAT):
Mevrouw C. van den Honing

Mevrouw E. Robijn.

Namens het Landelijk Afdelingsoverleg Assisterenden in de Gezondheidszorg

(LAO-AG):

C. van den Bor

Mevrouw J.W. Gerretsen.

Namens het Centrum Innovatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (CIBB):

Mevrouw Drs. A. tilesterhuis.



) METHODE

Teneinde de onderzoeksvragen

1990 een onderzoek uitgevoerd

te kunnen beantwoorden, werd in de herfst van

onder tandartsen en hun assistenten.

2.1 Populatie en steekproef

De onderzoekspopulatie bestond uit alle in Nederland praktiserende tandartsen

en hun assistenten, met uitzondering van (assistenten van) tandarts-specialisten,

één en ander volgens de administratie van de NMT. Tandartsen ouder dan 55

jaar werden van deelname aan het onderzoek uitgesloten; zij waren allen in de-

zelfde tijdsperiode reeds door de NMT benaderd om in een ander onderzoek te

participeren, en er viel derhalve te vrezen voor een grote non-respons in deze

groep.

Uit de tandartsenpopulatie werd door de NMT een steekproef van 1034

tandartsen getrokken. Elke tandarts in de populatie had daarbij eenzelfde kans

deel uit te maken van de steekproef, met de restrictie, dat in de steekproef de

verdeling van de tandartsen over de 34 afdelingen van de NMT een exacte af-
spiegeling diende te vormen van die verdeling in de populatie. Van elke gekozen

tandarts werden maximaal twee assistenten bij het onderzoek betrokken.

2.2 De gemeten variabelen

In een pilotonderzoek werd aan 34 tandartsen (uit elke afdeling éen) en hun

assistenten een eerste versie van de vragenlijsten toegestuurd. De resultaten wa-

ren inhoudelijk gezien bevredigend. De lijsten behoefden geen wijzigingen. De

respons was echter aan de lage kant. Dat was aanleiding om enkele responsbevor-

derende maatregelen te treffen.

Elke tandarts uit de steekproef kreeg vervolgens een vragenlijst toegestuurd.

Tevens werden vragenlijsten voor maximaal twee van zijn assistenten bijgesloten.



Beide soorten vragenlijsten zijn tezamen met de begeleidende brieven in bijlage

I opgenomen.

De tandarts werd gevraagd naar:

- het soort praktijk dat hij voert

- het aantal uur dat hij per week werkzaam is

- het aantal uur dat zijn assistenten werkzaam zijn
- het aantal stoelen waaraan hij werkt

- het volgen van NMT-richtlijnen bij de salariëring van zijn assistenten

- de wijze waarop hij zijn assistenten gev/orven heeft

- welke concrete activiteiten zijn assistenten naar zijn mening idealiter uit
zouden moeten voeren.

De assistent werd gevraagd naar:

- geslacht

- leeftijd
- opleiding

- het aantal jaren dat zij bij de huidige tandarts werkzaam is

- het aantal jaren dat zij als assistent werkzaam is

- het aantal uur dat zij per week als assistent werkzaam is

- haar netto maandsalaris op basis van het aantal uur dat zij als assistent

werkzaam is

- de concrete activiteiten die zij met enige regelmaat feitelijk uitvoert
- de activiteiten die zij graag in haar takenpakket opgenomen zou willen zien.

De opsomming van activiteiten die een assistent in de praktijk kan uitvoeren,

werd samengesteld op basis van het'MDGO-Opleidingsleerplan AG' en gesprek-

ken met deskundigen uit het onderwijs en met praktiserende tandartsen.

2.3 Respons

Een maand na de eerste verzending vond een rappel plaats. In tabel I staan de

responsgegevens weergegeven.



Tabet 1 Responsgegevens

Vot tedige sets vragent i jsten:
-tandarts zonder assistent
-tandarts Ínet 1 assistent
-tandarts met tree assistenten

Onvot tedige sets vragenl i jsten
-tandarts met 1 van 2 assistenten
-tardarts a[ [een
-assistente a[ [een

Uítva[ (verhuizing, geen praktijk e.d.)

Geen reactie

51

292
206

5r.
?8%

20%

8%

3t
2%

80
32
24

21

328

2%

32?6

Totaa I 1 00%

In totaal bedroeg de non-respons onder de tandartsen 360ó. Het is niet te achter-

halen in hoeverre de tandartsen die niet reageerden een selecte groep vormden.

Het is echter niet aannemelijk dat deze groep tandartsen andere ideeën had over

het takenpakket van hun assistenten, dan de responderende tandartsen. Hetzelfde
geldt voor de nonrespons onder assistenten, waarvan de grootte slechts geschat

kan worden. De vragenlijsten werden immers aan de tandartsen toegestuurd. Het

is niet bekend of de groep tandartsen die geen reactie gaven (320/o) de vragen-

lijsten wel aan hun assistenten doorgaven en of de assistenten van deze

tandartsen een selecte groep vormen.

1034



3. RESULTATEN

In paragraaf 3.1 worden de onderzoeksresultaten ten aanzien van de samenstel-

ling van de beroepsgroep (vraagstelling l) behandeld. In paragraaf 3.2 volgen

resultaten ten aanzien van het feitelijk en gewenste takenpakket (vraagstelling 2

en 3). In paragraaf 3.3 tenslotte v/ordt besproken in hoeverre er verschillende ni-

veaus van beroepsuitoefening onderscheiden konden worden (vraagstelling 4).

3.1 Samenstelling beroepsgroep

De eerste onderzoeksvraag luidde: 'Hoe is de samenstelling van de beroepsgroep

tandartsassistenten?'

Aangezien de tandartsen als werkgevers in belangrijke mate bepalend zijn voor

de samenstelling van de beroepsgroep van assistenten, lijkt het zinvol enige ach-

tergrondgegevens van de tandartsen te presenteren, alvorens die van de assisten-

ten te bespreken.

De tandartsen

Van de geënquèteerde tandartsen werkte 75o/o in een solopraktijk en 22o/o in een

groepspraktijk. De resterende 30/o werkte in een gezondheidcentrum, een univer-

sitaire kliniek of in een ander dienstverband.

Zij voerden bijna allen (970lo) een algemene praktijk. Gemiddeld waren zij 36

uur in deze praktijk werkzaam.

Van alle tandartsen had 470/o één assistent in dienst; 45Vo had twee assistenten, en

80/o had geen assistent in dienst. Bij de groep tandartsen met twee assistenten was

assistent A gemiddeld 3l uur per week werkzaam, en assistent B gemiddeld 22

uur. Als de tandartsen één assistent in dienst hadden, ging het om een dienstver-

band van gemiddeld 34 uur per week.

Yerreweg de meeste tandartsen werkten aan één stoel (820/o); l7o/o werkte aan

twee stoelen.



De richtlijnen van de NMT ten aanzien van de salariëring van de assistent !ver-

den door 74Vo van de tandartsen aangehouden.

De meeste tandartsen wierven hun assistent via een advertentie in de lokale pers

(51%). Een kleinere groep (14%) deed dat via een opleiding tot assistent; zij
namen bijvoorbeeld een stagiair in dienst. De overige tandartsen waren zeer

divers in hun wervingsstrategie. Zij wierven hun assistent via een uitzendbureau,

een open sollicitatie, relaties, een huwelijk etcetera.

De assistenten

In totaal werd van 817 assistenten een vragenlijst terugontvangen. Zij waren

bijna allen (99%) van het vrouwelijk geslacht. De leeftijdsverdeling is weer-

gegeven figuur l.

Fisuur I Percentuete verdeting naar Ieeftijd (n=817)

- 
leeftiid

In figuur 2 is de percentuele verdeling naar opleidingsniveau weergegeven.
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Figuur 2 Percentuete verdeting naar opleidingsniveau (n:813)

% assistenten
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ln tabel 2 staat weergegeven hoeveel assistenten een specifiek op het beroep

tandartsassistent gerichte opleiding hadden gevolgd.

Tabel.2 Frequentieverdeting naar het soort opteiding, specifiek gericht op het beroep
tardartsassi stent (n=817)

l,lDGO Ínet dipl.ona
I,íDGO zorder diptona
li{Dco in opteiding

LoI Ínet diptorn
LOl zonder diptona
L0l in opteiding

Geen specif ieke opteiding

De MDGO-opleiding tot tandartsassistent was kwantitatief de belangrijkste op-
leiding.

179
33

5

103
2?
21

454

22
4
1

12

3
2

56



In tabel 3 staat de percentuele verdeling weergegeven naar het aantal jaren dat

de assistent bij de huidige tandarts werkzaam was, en het aantal jaren dat zij in
totaal als assistent werkzaam was.

Tabet 3 Percentuete verdeting naar het àsntal jaren rerkzaam bij de huidige tandarts en
het totaaI aantaI jaren rerkzaam ats assistent (n=817)

AantaI jaren
Huidige tardarts

r
Totaa I

%

0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-ó
9-7
7-8
8-9
9- 10

10-11
11-1?
12- 13

13-14
14-'.t5
> 15

I
13

11

13

9
6
6
5

5

1

6
3
3
2

2

4

8
21

14
14

E

6
5

4
3

4
4
2
2

1

1

3

Het feit dat de twee verdelingen in tabel 3 elkaar niet veel ontlopen doet het

vermoeden rijzen, dat er niet veel verloop is onder tandartsassistenten. Door het

aantal dienstjaren bij de huidige tandarts af te trekken van het totaal aantal

dienstjaren, werd een nadere indruk van het verloop verkregen. Het bleek dat

700/o van de assistenten nog bij hun eerste tandarts in dienst was.

Het netto uurloon dat de assistent verdiende werd berekend door middel van de

formule: twaalf maal het netto maandsalaris gedeeld door tweeënvijftig maal het

aantal werkuren per week. In figuur 3 staat de percentuele verdeling naar het

netto uurloon weergegeven.



Fiquur 3 Percentuele verdeIing naar netto uurtoon (n=68ó)

% assietenten

456789101112131415
guldens

- 
netto uurloon

Om een indruk te krijgen van de factoren die samenhingen met de hoogte van

het netto uurloon, werd een regressie-analyse uitgevoerd (tabel 4).

Tabet /+ Regressie-anatyse netto uurtoon. B = ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënt,'
sEB = standaard fout van B; T = toetsingsgrootheid,. sig r = p-raarde van T

30

25

20

15

10

AfhankeI i jke variabete
-netto uurtoon (in gutdens)

onafhanket i jke vsri abete
-rerkervaring (in jaren)
-teeftijd (in jaren)
-opteiding
('l = afgeronde opleiding tlDco/Lol
0 = overigen)

-constante

|fultipte R: 0,62
R. Square: 0,39
Standard error: 1,/r/+

B SEB T SigT
0,11 0,02 6,3 0,00
0,15 0,01 13,7 0,00
0,34 0,1 1 3,0 0,00

6,20

l0



De B-coëfficiënten kunnen worden geïnterpreteerd als de hoeveelheid stijging in

het aantal netto per uur verdiende guldens per eenheid stijging in de onaf-

hankelijke variabelen. Zo kan bijvoorbeeld het salaris van een assistente van 23

jaar, met 4 jaren werkervaring en een afgeronde MDGO- of LOl-opleiding als

volgt worden geschat:

6,20 + (23 x 0,15) + (4 x 0,ll) +(l x 0,34) = fl 10,43.

Het netto uurloon was derhalve hoger naarmate de assistenten ouder waren, en

naarmate zij langer bij hun tandarts in dienst waren. Assistenten die een af-
geronde MDGO- of LOl-opleiding tot tandartsassistente hadden gevolgd, ver-

dienden gemiddeld iets meer dan assistenten zonder specifieke opleiding. Het

algemene opleidingsniveau hing niet samen met de hoogte van het netto uurloon.

3.2 Feitelijke en gewenste activiteiten

Onderzoeksvragen twee en drie betroffen het feitelijk takenpakket, en het door

assistent en tandarts wenselijk geachte pakket. De resultaten ten aanzien van

deze vragen staan weergegeven in tabel 5a tot en met 5h. De activiteiten zijn
geordend naar aflopende grootte van de proportie assistenten die de activiteit
feitelijk uitvoerde.

In tabel 5a staan de gegevens met betrekking tot instrumenten en materiaal.

II



Tabet 5a Instrunenten en materiaa[ (n=817)

Feitet i jk

r
Geuenst Gerrenst
assistent tandarts

z%

4. Huishor.deLijk schoormaken van gebruikt
mster i aa I

11. Aarmaken van amatgaam
15. Aarmaken van ceínenten en ondertagen
5. Steritiseren
3. opruirnn en schoormaken van stoel en unit

na de behandeting
2. ln gereedheid brengen van behandetruimte,

stoel en unit voor de behandeting
12. Aarrnaken conposiet
15, Aarmaken van afdrukmateriaten voor kroon-

en brugrerk
11. Aarrnaken van sfdrukmateriaten voor

protheses
16. Vutten van afdruktepets
6. SÍneren en spriten van hand- en hoekstukken
1. Schoonhouden van de Lacht- en behandet-

rui mtes
10. Gereed maken van instrunentariun voor

overi ge speci f ieke ingrepen
7. Inrichten van kant en ktaar tabtetten

(trayrs)
8. Gereed maken van instrunentariun voor

chi rurgische ingrepen
9. Lengte aÍstetten van endodontisch

i nstrLmentari un
19- Gebruiksktaar maken van rubberdam
17. Handnatig stijpen van instrunenten
18- Èlachinaal stijpen van instrunenten

96
96
%
95

94

93
89

89

88
u
80

73

67

62

ó0

50
15
6
2

55*
40r
32*
19*

91

90
89
90

90

90
84

87

85
81
81*

ó8

68*

67*

ó8*

71

76
75
72

7?

73
71

72

71
71
63

42

ó0

55

55

45
20*
't4*
11*

* = Het percentage geHenst is hoger dan het percentage feitetijk.

Bijna alle opgesomde taken die de verzorging van instrumenten en materiaal

betreffen, werden door meer dan 5090 van de assistenten feitelijk uitgevoerd.

Opvallend is, dat een deel van de assistenten (gemiddeld 170/o) deze taken liever

uit het takenpakket geschrapt zou zien, terwijl de tandartsen deze over het al-

gemeen toch wel tot het ideale pakket van de assistent rekenden.

Drie taken werden door minder dan 150/o van de assistenten uitgevoerd: het

handmatig en machinaal slijpen van instrumenten en het gebruiksklaar maken

van rubberdam. Gemiddeld 80/o van de assistenten zou deze taken er graag bij
doen; gemiddeld 23o/o van de tandartsen zou een dergelijk taakuitbreiding even-

eens toejuichen.

In tabel 5b staan de gegevens met betrekking tot assistentie bij de behandeling.

t2



Tabet 5b Assistentie bij de beharÉeting 16=6171

Feitetijk

I

Gexenst GeHenst
assistent tandarts

%r
25. Aangeven vsn het amatgaanpistool
23. Afzuigen
21. Vrijhouden van het operatievetd
20. Instetten van de operatietarp
24. Verrisseten van boor- en stijpinstrmenten
33. Assisteren votgens de principes van de

I Four- Handed-Dent i st ry t

?6. Aanbrengen van amatgaam in de preparatie
22. Hanteren van de meerfunctiespuit
30. Verrijderen van riggen
29. Verrijderen van matrix
32. Verrijderen van rubberdam
27. Aanbrengen van matrix
28. Aanbrengen van riggen
51. Aanbrengen van rubberdam

Meer dan 9090 van de assistenten rekenden het aangeven van het amalgaampis-

tool en het afzuigen tot hun feitelijke takenpakket; l9% van hen deed dit eigen-

lijk liever niet. Een kleinere groep (580/o) hield het operatieveld vrij en stelde de

operatielamp in. 'Four-handed Dentistry' werd door 350/o van de assistenten fei-
telijk bedreven, terwijl 510/o van de tandartsen dat graag tot het pakket zag be-
horen. Minder dan 4o/o van de assistenten bracht matrices, wiggen en rubberdam

aan of verwijderde deze. Slechts 60/o van de tandartsen zouden dergelijke ac-

tiviteiten van hun assistenten op prijs stellen.

In tabel 5c staan de gegevens over communicatieactiviteiten.

87
8ó
T3*
65*
42*

51*
33*
58*
6*
5*
6*
6*
5*
6*

74
72
55
51
35

11*
38*
32*
12*
12*
10r
12*
11*
8*

94
90
58
57v
l5
26
19
4
3
3
2
1

1

l3



Íabel 5c Com.rnicatie (n=817)

Feitetijk

/
GeHenst GeHenst
assistent tandants

%%

35. Luisteren naar p€tiënten
34. Een praatje maken net patiënten
38. Verzoeken van patiënten afhandeten
37. Verzoeken doen aan patiënten
40. Tetefonische ktachten afhandelen
36. Invoetend reageren op geëmotioneerde

pat i ënten
43. op hun gemak stetten van kinderen
12. op hun gemak stetten van nerveuze patiënten
46. Invutting geven aan het imago of tgezichtt
45- De rol van rgastvroutr vervutlen
39. Kritiek van patiënten afhandeten
41. Opvangen van patiënten na ingrijpende

behande I i ngen
44. Opvangen van ouders tijdens de behandeting

van hun kird

82
82
76
71

61

T3

73
6
62
63

92
91

u
80
EO

63
&
62
60
56
51

57

46

75
75
72
70
6
&

58

48

77*
77*
75*
81*
72*
48

ó5*

59*

De genoemde communicatieve activiteiten werden door 48-920/o van de assisten-

ten uitgevoerd. Gemiddeld 120lo van de assistenten zagzich liever van deze taken

verlost.

In tabel 5d staan de gegevens over organisatorische en administratieve taken.

Tabet 5d Organisatie en a*ninistratie (n=817)

Fei tet i jk

x

GeHenst GeHenst
assistent tandarts

%it

47. Bedienen van de tetefoon
48. l,laken van afspraken met patiënten
51. controteren voorraad
49. Verzorgen van opdrachtbonnen tandtechniek
50. Toezien op tijdige terugzending

tandtechnisch rerk
54. lnvutten van gegevens op de patièntenkaart
57. Aanvragen van machtigingen bij verzekeraars
52. Beste[ [ ingen doen
62. Zetfstandig afsprakenptanning maken vanuit

de gegevens van het behandel,plan
63. Patiënten voonlichten over kosten en ver-

goedi ngen
59. Dectareren aan het ziekenfonds
ó0. Declareren aan particutieren
55. Invoeren van patiëntgegevens in de corputer
53. Typen van correspondentie
61. Debiteuren-adninistratie bi jhouden
58. Dectaraties uitdraaien op de colputer
5ó, Tekstverrerking op de coínputer

97
97
91

89

75
76
72
7?

70
68
6
63

87
8ó
u
75

68

&
57
54
15
10
35
26
15

59

56
55
55
5ó*
42*
/r0*
45*
40*

91
91
t3ó

82

83
77
B3

71

58

56
61*
ó0*
67*
55*
45*
49*
44*
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De meeste organisatorische en administratieve taken werden door meer dan de

helft van de assistenten verricht. Ook hier gold, dat naarmate een grotere pro-

portie assistenten deze taken uitvoerde, een groter aantal van hen aangaf dit

liever niet te doen. Minder dan de helft van de assistenten (45o/o) verzorgde de-

claraties met behulp van een computer, terwijl dat volgens 560/o van de assisten-

ten en 670/o va'n de tandartsen tot het ge\ilenste takenpakket behoorde. Slechts

150/o van de assistenten gaf aan dat tekstverwerking met behulp van een com-

puter tot haar feitelijke taken behoorde, terwijl 40% dat gewenst achtte.

In tabel 5e staan de gegevens over voorlichting en preventie.

Tabel 5e Voortichting en Preventie (n=817)

Feitetijk

"A

GeHenst GeHenst
assistent tandarts

ï" 7"

50

42*
50*
27*

51

36

32
24

17
9
5

69.
67.

ó8.

&.
ó5.

óó.
70-

AppI iceren van f tuoride
Vooraf geven van voortichting over de
rneest voorkomerde behande I i ngen
)aa de behandeling geven van voortichting
over de gevotgen ervan
Geven van poetsinstructie
Geven van instructie overige mondhygiënische
maatregeten
Geven van voedingsadvies
Aanbrengen van seatants

14* 47*

40* 41*
19* 11*

39r
27*
10*

Gemiddeld verrichte slechts 250/o van de assistenten voorlichtende en preventieve

werkzaamheden, terwijl gemiddeld 4l 0ó van de assistenten en 370/o van de tan-

dartsen dat tot het ideale takenpakket van de assistent rekenden.

In tabel 5f staan de gegevens met betrekking tot röntgendiagnostiek.

Tabet 5f Róntgendiagnostiek (n=817)

Feitel, i jk GeHenst GeHenst
assistent tandarts

hh

72. Röntgenfoto's ontrikketen
74. Röntgenfotots inramen
73. Beoordeten of röntgenfoto's getukt zijn
71. Röntgenfoto's maken
75. Diagnose stetten aan de hand van röntgenÍotots

87
7g*
50
36*

6

72
ó0
53
47*
28*

93
75
58
z6
11
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Meer dan 750/o van de assistenten ontwikkelde röntgenfoto's en raamde die in.

Het maken (260/o) en diagnostiseren (1490) van foto's behoorde veel minder tot

het feitelijk takenpakket, waarbij opgemerkt moet worden dat dit laatste in feite

slechts door de tandarts mag worden uitgevoerd.

In tabel 59 staan de gegevens over tandtechnische zaken.

Tabel 5s Tandtechniek (n=817)

reitel,ijk

x

Gerenst GeHenst
assistent tandarts

hh

77. Uitgieten van afdrukken
79. Vervaardigen van modetten
78. Vacuiirn uitgieten van afdrukken
81. Vervaardigen van individuete afdruktepets

en beetptaten
76. Aflerken van kunsthars noodvoorzieningen
82. Potijsten van gerepareerde protheses
85. Ingipsen van modetten in de articutator
80. Vervaardigen van stoínpen
85. Eenvoudige reparaties aan protheses verrichten
84. Vervangen van etementen van protheses

1ó
6
5

4
3
2
2

1

1

1

26* 40*
15* 24*
14* 18*

11* 19*
14* 1 1*
15* 13*
12* 10*
10* 8*
16* 13*
11* 10*

Gemiddeld slechts 4o/o van de assistenten voerde tandtechnische werkzaamheden

uit. Ook hier gold, dat zowel een deel van de assistenten als een deel van de

tandartsen het takenpakket van de assistent graag met deze taken uitgebreid zou

zien.

Tenslotte begeleidde 380/o van de assistenten stagiaires.

Tabe l. 5h Overig (n=817)

Feitetijk

ï"

Gerenst GeHenst
assistent tanCarts

ï"%

8ó. Het begeIeiden van stagiaires óB*38 47*

3.3 Niveaus van beroepsuitoefening

Kwalitatief verschillende niveaus van beroepsuitoefening zijn op basis van het

verzamelde materiaal moeilijk te onderscheiden. Het is aan het forum van tand-
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artsen en assistenten het niveau van de uitgevoerde werkzaamheden te beoorde-

len.

Wel werd uit de tabellen 5a-g duidelijk, dat er grote variatie bestond in de pro-

porties assistenten, die de verschillende activiteiten feitelijk uitvoerden. Zo werd

een aantal activiteiten door meer dan 50% van de assistenten uitgevoerd. Die

taken kunnen wellicht beschouwd worden als het 'standaardpakket' van

werkzaamheden van de assistent. Daarnaast rvaren er activiteiten die door klei-

nere proporties assistenten (50-10%) uitgevoerd werden. Deze activiteiten vorm-

den een uitbreiding ten opzichte van het standaardpakket een'uitgebreid' pak-

ket. Een laatste verzameling taken werd door minder dan l0% van de assistenten

feitelijk uitgevoerd. Het betrof hier met name taken op het gebied van de tand-

techniek en de assistentie bij de behandeling (aanbrengen en verwijderen van

matrices, wiggen en rubberdam). Indien deze taken naast het'uitgebreide' pakket

werden verricht, zou men kunnen spreken van een 'totaalpakket'. Gepoogd is per

soort activiteit (a-g) een relatie te leggen tussen het takenpakket (standaard,

uitgebreid of totaal) en de achtergrondvariabelen. Gemiddeld waren er geen

verschillen van betekenis tussen de pakketten met betrekking tot leeftijd, oplei-

ding, ervaring en salariëring van de assistent.
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4. DISCUSSIE

S amenste I ling beroe ps g roe p

Een opvallend resultaat ten aanzien van de samenstelling van de beroepsgroep

tandartsassistenten was, dat meer dan de helft van de geënquèteerde assistenten

(56%) geen opleiding volgde of gevolgd had, specifiek gericht op het beroep van

tandartsassistent. Blijkbaar leerde deze groep assistenten het vak in de praktijk.

Er kon geen verschil worden aangetoond in het takenpakket van assistenten die

al dan niet een dergelijke specifieke opleiding gevolgd hadden. Het enige ver-

schil betrof de salariëring: assistenten die de MDGO- of de LOl-opleiding
hadden afgerond, verdienden gemiddeld drie procent per uur meer dan de ove-

rige assistenten.

Takenpakket

Yan alle in tabellen 5a-5h opgesomde taken werd 55% door meer dan de helft
van de assistenten uitg.evoerd. Daarnaast werd,23Vo van de taken door 50%-1090,

en 22o/o door minder dan 100/o van de assistenten feitelijk uitgevoerd. Blijkbaar

bestonden er grote verschillen tussen assistenten in het aantal en het soort taken

dat zij uitvoerden.

Het standaardpakket aan activiteiten werd door meer dan 500/o van de assistenten

uitgevoerd. Naarmate de proportie assistenten die deze activiteiten feitelijk uit-
voerde groter werd, nam de proportie assistenten die dat liever niet deed toe

(soms tot 25o/o). Opvallend was, dat ook een (kleiner) deel van de tandartsen deze

taken niet tot het ideale takenpakket rekende, terwijl ze toch door hun assisten-

ten uitgevoerd werden. Zo maakte 96oh van de assistenten amalgaam aan, terwijl
slechts 76Vo dat gewenst achtte; van de tandartsen vond 90% dat gewenst. De

vraag dringt zich op, door wie deze taken volgens degenen die deze niet tot het

gewenste takenpakket rekenen, dan wel verricht dienen te worden.

Bij het uitgebreide takenpakket (50-l0o/o) deed zich globaal gezien de om-

gekeerde trend voor. Naarmate de taken door een kleinere proportie assistenten

feitelijk uitgevoerd werden, groeide het aantal assistenten en tandartsen dat deze

taken wel aan het feitelijk uitgevoerde takenpakket toegevoegd wilde zien. Dat

gold evenzeer voor het totaalpakket (<100ó). Aangezien het hier veelal taken

betrof die specifieke vaardigheden vereisen (werken met de computer, tand-

techniek, voorlichting etc), ligt hier wellicht een opleidingsvraag.
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BIJLAGE 1

Begeleidende brief voor de tandarts
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Nederlandse organrsatie
voor toegepast
natuurwetenschappelijk
ondezoek

Aan TANDARTSEN die deelnemen
aan het onderzoek.

Ondèru6rc

Hoofdgroep
Gezondheidsondezoek T N O

Nederlands lnst tLUt voor
Praeventieve Gez :nohetdszorg

Postbus 124
2300 AC Leiden
Wassenaarseweg 56
2333AL Lèiden

TelèÍu071 -176382
Teleloon0Tl - 178888

Dalum

28 september 1990

Ons nummer

EY /gt 1736/3887

Uw brioí

Geachte mevrouw/heer,

De Sector Tandzorg en Epidemiologie van het Nederlands Instituut voor Praeventieve
Gezondheidszorg TNO (NIPG-TNO) voert een onderzoek uit naar het beroepsprofiel van de

tandartsassistent. Dit geschiedt in opdracht van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering
der Tandheelkunde (NMT) en van het Sectoroverleg Onderwijs-Gezondheidszorg en Welzijn
(socw).

Het doel van het onderzoek is meerledi8. Allereerst dient een beeld te worden verkregen van

de samenstelling van de beroepsgroep trndartsassistenten. Daarnaast ligt het in de bedoeling
vast te stellen, welke activiteiten door de assistent in de dagelijkse praktijk uitgevoerd worden.
Ten slotte wordt nagegaan welke de wensen van tandartsen en assistenten zijn ten aanzien van

het takenpakket. Op basis van de resultaten van het onderzoek zal de beroepsopleiding voor

tandartsassistenten geherstructureerd kunnen worden.

Teneinde het beroepsprofiel van de Nederlandse tandartsassistent adequaat te kunnen
vaststellen, is een representatieve steekproef van tandartsen samengesteld. Ook u maakt deel

uit van deze steekproef, Graag verzoeken wij u en uw assistenten, uw medewerking aan dit
onderzoek te willen verlenen.

Bijgaand gelieve u twee soorten vragenl.ijsten aan te treffen. Eén gericht aan de tandarts en

twee gericht aan assistenten. Heeft u minder dan twee assistenten in dienst, dan kunt u de

overtollige enveloppen wegwerpen. Heeft u meer dan twee assistenten in dienst, vraagt u dan

de medewerking van die assistenten die het grootste aantal uren in uw praktijk werkzaam zijn.
De ingevulde vragenlijsten kunnen in de antwoordenveloppen ongefrankeerd aan het NIPG-
TNO retour gestuurd worden. Heeft u geen enkele assistente in dienst, dan kunt u volstaan

Bijtasen 
3 antwoordenveloppen
3 vragenlijsten

oo oodracàrd aan ÍNo lun va. l€oas'nq d. Alq6ós^o
vetueadàn v@rond€udsoóracht6n.an TNO.
z@ls gds@nsd bt dè arond'ffisr3.ÉÀrbsnk
en d6 KaM van Kóophandol r. s-GÍavonhaS
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mothet iavullen van deel I van do lijst, bestemd voor do tardart§.

De vragenlijsten zijn voorzien vaR c€tr onderzoeksnummor. Dat is noodzakelijk om de
antwoordgo vaÍl de tandarts aan die van zijn of haar assistgntea te kuillèn koppelen,

Dc gegevens zullen door hot Íekencentrum van het NIPG-TNO anoniem worden verwerkt.
Dc vragenlijsten wordea daarna vernietigd.

Drs" G,H. Verrips,
Drojectleidor.

lloogachend,W
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BIJLAGE 2

Vragenlijst bestemd voor de tandarts

25





ataa Vrur.nl[st

HooídgÍoep
Gozondhoidsondezo€k ÍNO

tlederbff lc lnsiituut voor
Praeventierc Gezondheidszorg

Posliur l2a
23mAC L.r&n
hlffirsËg56
233tAL Làd.n

T€Llu07l - t76383
Í.L6on0rl - 17888t

VNAGENLIJ§T BEROEPSPROTIEL
TANDANT§A§§I§TENTEN

bcc&lnd n»r dc tlstllllt

SEPTEMBER I99O 0lderzoctmummeÍ: . . .

L!ry
alal

27



2

Deze vragenlijst bestaat uit twee delen.

In deel I worden enkele algemene vra8en gesteld, die de praktijk betreffen.

Als u geen enkele assistente in dienst heeft, dan kunt u volstaan met het invullen van dit
deel l. \Yilt u de ingevulde lijst vervolgens in de antwoordenveloppe aan het NIPG-TNO
retouÍneren? Er hoeft Been postzegel op. Onze hartelijke dank voor het invullen.
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DEEL 1

1. Ia sclh rooat prstÈLJt b.nt u hoc grootrt rracrl uren P3r va.L ïcrkta8e?

EoLopraktlJk

troepspraktlJk
rmlvèrsitaLre kllniek
gezondhetdscentrua

auders, nI........

2. Vo.rÈ rl yoorB.,o.lu& eca .19.a.[. pr.lBtljk,

Ja
D3e

2o ase, heeft u een prakclJk dle zlcb toel€gt oP:

(seerdere entwoordèn zijn aogelUk)

tuplantologie
orÈhodonÈ1o

kaakchlrurgle
gnatologie
kLndertandheelkunda

endodoÍrtologie
parodontologle

angstlte patlëntsÍl
gehandlcapte pattenten
anders, nl ...,

3.Bocvcel uur gcolddcld per rcck b.nc u la ille praktlJh retkzaan?

l-l-J sss per eeek

fl,rtn
tr
Et

t1
n,
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4

4. Hocwacl asststenÈen hcoft u ten béhoevG van dle praktljk ln dlenst, voor
hoevcal uur genlddàld p6! rs€k?

Asslstent A:

Asslscent B:

L---l-, uuf per week

lÈ--l-l uur per week

(Indlen u neèr daÍr tlree assistenten in dlenst heeft, beperkt u zlch dan

tot de tsee dle wekeliJks de Eeéste uren ln dlenst zlJn)

5, Aen hoeveel gtoelen r.rkt u?

stoeLen

6. Volgt u btJ de salarlërlng van ur aasÍstenten de rlchtllJnen van de NtíT?

Ja
nèè

7.goo heeft u assi3tent6 À gesorven?

vla de opleidlng tot assistentèn
(bv. stagiaire)
vla een advertentiè ln de 1okale pers
vla een uitzendbureau
via eerl tanderÈsbemlddellngsbureau

anders, nl. ...

8.Eoe heeft u asalstènte B gevorycn?

vle de opleidlng tot asslstenten
(bv. staglalre)
vta een edvertentie in de lokale pers
vle een uitzendbureau

vla een tandartsbenlddellngsbureau
anders, nl. ...

E.
J,

n,
fL
ft,a
n,

E,
tr;
fl"tI
fl'
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DEEL 2

Dit dosl 2 is bedoold oo to invcntrrisrren, wclkc activiteiten volrens u tot het ideate takenpak-

k t vstr do a$§i§tcnto bchoroa. Het gast on8 dcrhslvë om ds voor ul, praktijk idealo r§si§tente.

U diont drarbij gecn rckoning te houdra mct dc mogGlijkhedoo en vaardighedco van de rssis-

t6Dton, dio u nu *orkclijk in diengt hceft. Op do volgende pagina's staaÀ een aantal activiteiten

opgcsomd" die ersistcntcn zorl uit kuaaen vocren. U gelievc die activiteiten aan te kruisen, die

volgcas u ecn ideaal takerpakkat §aÍnenstollctr.

Indicn u twec rssistcnton (A en B) in dieast heeft, wilt u dit dan voor boidc functies doen. Het

h mogclijk dst u voor oen rrergaande scheidlng van taken vaa ds tx,oe Esistenton kiest (bij-

voorbcold, eoE bslirsssistènte etr cètr stoclassistentex ook k8a uw voorkeur uitgaal nalr twee

assisteaten die boide crraor hctzelfdc idealc taksnpskkot hebben. U bent volledig vrij uw ideale

assictcntGn-team safi€n tc stellco.

tf,ít u do ingewlde tijst in dc antwoordcnvGloppc a.n het NIPG-TNO retoum€reo? Er hoeft

Seen poscegel op. Onze hartelijke dank voor het iavullen.
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Ideaal Ideaal
takenpakket takenpakket
essistènt A asslstent B

DEEL 2

a Inttrlu8eÍrt èn llaterlaal

1. Schoonhoudeo van de nacht- en behandelruiutes

2, In gereedheld brengen van behandelrufuotè,

atoel en unit voo! de behandellng

3. Opruluen en schoonmaken van stoel en unit na

de behandeling
4. HulshoudellJk schoonnaken van gebruÍ"kÈ

5.

6.

7.

8.

lnstru[entarium
Steriliseren
Soeren en spuiten van hand- en hoekstukken

InrLchten van kant en klaar Èablèttèn (tray's)
Gereed maken van insttu[entarium voor chirurgische
lngrepen

9. Lèntte afscelLen van endodontlsch lnstruuentariu!
10. Gereed naken van instrunenEarirtl voor overlge

specifieke ingrepen

11. Aanmakèn van amalgaan

L2. Aanmaken vaÍr conposieÈ

13. Àannaken van cemeÍrten en onderlagen

14. Aanmaken van afdrukrnaterialen voor prothesen

15. Aannaken van afdrukmaterlalen voor kroon- en brugverk

16. Vullen van afdruklepels
11. Handnatlg slljpen van lnstrutrenten
18. Machinaal sliJpen van lnstrur!ènten
19. Gebrulksklaar uaken van rubberdarn

B Arrlstentle ln hot opelatleveld

20. Instellen van de operatlelnmp

2L. VrlJhouden van het operatieveld
22. Hantelen van de meerfunctiespuiÈ

23. Afzulgen
24. Verwisselen van boor- en sliJp-lnstruEenteÍl
25. Aangeven van heÈ amalgaamplstool
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Ideaal Ideeal
takenpakket takenPakket
assistent A assistenÈ B

26. Aanbrengen van amalgaam ln de PreParatle
27. Aanbrengen van Eatrlx
28. Aanbrengen van wlggen

29. VerwiJderen van E8Èrlx

30. VerwiJderen van wiggen

31. Aanbrengen van rubberdam

12. VerwlJderen van rubberdam

33. Assisteren volgens de prlnclpes
van de' Four-Handed-Dentistry'

c Co@unlcatle Eet patlënten

Bij deze activiteiten gaat het om de vraag, oÍ de assistenl de genoemde taken zellstandig uitoeÍent,

dus zonder de tandarts te raadplegen. U dient de activiteil slechts aan te kruisen als deze :odanig

uitgevoerd wordt, dat de tandarts daar totaal geen aandachl meer aan hoe/t te besteden.

34. Een praatje Eaken meÈ patlëntèn

35. Lulsteren naar patiënten

36. Invoelend reateren oP geëmotioneerde PatiënÈen

37. Verzoeken doen aan paÈiënten

38. Verzoeken van patiënten afhandelen

39. KrlÈlek van patiënten afhandelen

40. Telefonlsche klachten afhandelen

41. Opvangen van patiënten na lngrlJpende behandellngen

42. Op hun gemak sÈèllen van nerveuze PatlënEen
43. Op hun gemak stellen van klnderen
44. Opvangen van ouders tijdens de behandeling van hun kind

45. De ro1 van 'gastsvrouw' vernrtlen
46, Invulling geven aan het irnago of 'gezicht'

van de praktijk

D Organlsatle en adninlstlatle

47. Bedlenen van de telefoon
48. l,taken van afspraken met patiënten

49. Verzorgen van opdrachtbonnen tandtechniek

50. Toezlen op Èijdlge tetugzending tandtechnisch werk

51. Controleren voorraad
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Ideaal Ideaal
takenpakket takenpakket
asslstent A assistenE B

52. Bestelllngen doen

53. §pen van corrèspondentlè
54. Invullen van ge8èvens oP de Patléntenkaart
55. Invoeren van petiëntgetèvens in de conputer

56. Tekswerrperklng op de couputer

57. Aanvr:agen van nachtlglngen bIJ verzekeraars

58. Declaracies ultdraalen op de conputer

59. Declareren aan het zlekenfonds
60. Declareren aan particullereÍr
61. Debiteuren-admlnlstratie blJhouden

62. Zelfstandig afsprakenplannlng naken vanuit
de gegevens van het behandelplan

63. Patl,ënÈen voorlichten over kosÈen en vergoedingen

E Voorllchttng en preventie

64. Geven van poetsinstructie
65. Geven van lnstructle overige mondhyglënlsche

Eaatregelen

66. Geven van voedingsadvies

67. Vooraf gevèn van voorllchting ove! de meest

voorkonende behandellngen

68. Na de behandeling geven van voorllchtlng over de

gevolgen ervan

69. Àppllceren van fluoride
70. Aanbrengen van sealanÈs

F Röntgendlegnostlek

7L. Röntgenfoto's maken

72. RönÈgenfoco's ontwikkelen
73. Beoordelen of röntgenfoto's gelukt zUn
74. RöntgenfoÈo',s inrarnen

75. Dlagnose stellen aan de hand van röntgenfoto's
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Ideaal Ideaal
takenpakket rakenPakkec
asslstent A assisÈenÈ B

C TandÈechnlek

76. Afwerken van kunsÈhars noodvoorzienlngen

77. UitgieÈen van afdrukken

78, vaccurin uitgiecen van afdrukken

79. Vervaardigen van modellen

80. Vervaardigen van stomPen

SL Vervaardigen van indÍviduele afdruklepels
en beetplaEen

82. Polijsten van gerepareerde ProEheses

83. Eenvoudige reparaties aan protheses verrichÈen

84. Veroangen van elemenÈen van Protheses

85. Ingipsen van modellen in de arEiculator

H Overlg

86 Het begeleiden van sEagi.aires
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BIJLAGE 3

Begeleidende brief voor de tandartsassistent
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Nederlandse organisati6
voor toegepast
natuurwetenschapPel i 

jk
ondezoek

I{an TANDARTSASSISTENTEN
dic deelnemen aan het onderzoek.

Ondwdp

HooÍdgroep
Gezondheidsonderzoek TN O

Nederlands lnstituut voor
Praeventieve Gezondheidszorg

Pogtbus 1 24
2300AC Leidon
Wssaa6èwog 56

23«] AL Leid6n

Tèleíd 071 - 17 63 82
Tèlef@n071 -178888

Oatum

28 september 1990

Ons nummet

EY lst t737 /3887

Uw bn6Í

Geachte mevrouw/heer,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.

De sector Tandzorg en Epidemiologie van het Nederlands Instituut voor Praeventieve

Gezondheidszorg TNO (NIPG-TNO) voert een onderzoek uit naar het beroepsprofiel van de

tandartsassistent, Dit geschiedt in opdracht van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering
der Tandheelkunae (NUf) en van het Sectoroverleg Onderwijs-Gezondheidszorg en \Yelzijn
(soc\Y).

Het doel van het onderzoek is meerledig. Allereerst dient een beeld te worden verkregen van

de samenstelling van de beroepsgroep tandartsassistenten. Daarnaast ligt het in de bedoeling

vast te stellen, welke activiteiten door de assistent in de dagelijkse praktijk uitgevoerd
worden. Ten slotte wordt nagegaan welke de wensen van tandaÍtsen en assistenten zijn ten

aanzien van de invulling van het takenpakket van de assistent. Op basis van de resultaten van

het onderzoek zal de beroepsopleiding vooÍ tandartsassistenten Seherstructureerd kunnen
worden.

Teneinde het beroepsprofiel van de Nederlandse tandartsassistent adequaat te kunnen
vaststellen, is een representatieve steekproef van tandartsen samengesteld. Ook de tandarts bij
wie u in dienst bent maakt deel uit van deze steekproef. Graag verzoeken wij u derhalve, uw

medewerking aan dit onderzoek te willen verlenen.

Bijgaand gelieve u een vragenlijst aan te treffen. Het invullen ervan vergt niet meer dan 15

minuten.

projectleider.

tend,oH

Í"i

Biilag6

Op opddtr 6 Í(O lln vslry4 d!Algffi
v.tYifuvdffffiffihhMTNO,
.@gdFldbl|e^idiffil!@bnk
ae ffivan Kopllld L'r'só6hqc.
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BIJLAGE 4

Vragenlijst bestemd voor de tandartsassistent

41





aata Vr'dgs'nlilst

GO
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2334ÀL Leden.
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bsstcmil voor de t&[!hË§!§sl§]leL[

SEPTEMBEN 1990 0nderzoeksnumm.eÍ: . . !

laaa
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Deze vragenlijst bestaat uit twee delen.

In deel I worden enkele algemene achtergrondgegevens gevraagd'

44



DEEL 1

1, geÈ Ls uv g6sl8clrt?

vrou§

l[An

2. 8oe oud bent u?

r_J Jaar

3. llelkc ls de hoogrta opletdlng, iitre u heef,t efgeiBskt?

L.agèrè schpgl
I ager beroepsonderwlJs

Uulo/inavo

MLddelbaar beroepsondetr+lj s

Ilavo

VIÍo

Iloger beroepsonderwiJ s

Universiteit

4. felke opleldlng hee t u ,gevolgd, specifí,ek gerlch! op ur7 beroep van

tanderteas.s lst€nt,

E.,
D,
tr;rt
E,
E
E,ft

nGeen

Mlddelbare beroepsopt el,dlng tanderrsas§l§Èënt

afgerond oet dlplona

nlet afgenaekt,
Schrlftelljke cursus LOI

afgerond nëÈ dlploÍa

nieÈ afgenaakt,

op1eldlDg tot nondhygiënistè

afgetond rrct d:lpLoes

'nle,t atgenaakt,

Andc-rs, n1. ...

n,

fI,
r-J'J

E

L-I-l Jaar gevolgd

E,
l-iJ Jarar gèvo]-gd

Jaar gè1to1gd
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5. Iloeveel Jaar bent u blJ de huldlge tandarts in dlenst?

L-___l__J j aar

6. Hoeveel Jaar oefent u reeds het beroep van tandartsassistenÈ uit?

L-___l_J j aar

7, Hoeveel, uur serkt u ltronenteel per yeek?

tJ uur

8. lÍaÈ ls uv netto naandsaLarls op basis van uw betrekklng als tandartsas-
slstent in deze prakttjk?
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DEEL 2

Itr dit deel 2 woÍdt oen opsomming geSovon van take!, die de a§§i§tqnt it de praklijk zoal uit

kan vooren. Àehter dèze opsommin8 §taan twee kolommen met hokje§,

IIst is de bedocting dat u in de eerste kolom aankrqiqt welkc *orkzaamheden u regelmatig

uitvoort Het gaat hier om werlczaamheden, die standaard tot uw e.igca takenpaikkét behoreir, en

die u de afgelopen maand éénmaal of vakq heeft uitgqvoerd. Indien u eon bepaalde taàk nooit

of slechts sporadisch uitvoert, dieilt u het hokje niet aan to kruisen.

Wilt u in de tweede kolom alle activiteiten aenkruisen, die naar u*. mening tot uw ideale ei8en

takenpakket behoren. IIel lran zijn, dat dit 'ideaal plaatje' Fecies overeenkomt mot dE taksÍt

die u feitelijk uitvoarq ook is het mogelijk dat u bepaalde taken lievor niet uitvoert, en anilere

graag zou willen toevoegen.

ÍIartelijk dank voor hot invullen.

47



Feitelijk ldeaal
takenpakket Eakenpakket

DEEL 2

A InstrusenÈ en naterlaal

1. Schoorihouden van de wacht- en behandelruimtes
2. In gereedheld brengen van behandelruimte,

sÈoel en unit voor de behandellng
3. Opruinen en schoonmaken van stoel en unit na

de behandellng
4. Huishoudelijk schoomaken van gebruikt

5.

6.

7.
o

lnstruentariw
Steriliseren
Sneren en spuiten van hand- en hoekstukken

Inrichten van kant en klaar tabletten (tray's)
Gereed maken van insErumenÈarium voor chirurgische
lngrepen

9. Lengte afstellen van endodontlsch instrumencariun
1"0. Gereed maken van instruDentarium voor overige

specifieke ingrepen
11, Aanmaken van analgaam

L2. Aanmaken van composiet

13. Aanmaken van cementèn en onderlagen
L4. Aanmaken van afdrukrnaterialen voor prothesen
15. Aannaken van afdrukmaterialen voor kroon- en brugwerk
1,6. Vullen van afdruklepels
L7. HandnaEig slljpen van instrumenten
18. Machlnaal sliJpen van instrwenten
19. Gebruiksklaar maken van rubberdarn

B AssLstentie ln het operarleveld

20. Instellen van de operatielamp
21. Vrijhouden van heÈ operatieveld
22. Hanteren van de meerfunctiespuÍt
23. Afzuigen

24. Verwisselen van boor- en slijp-instrrunenten
25. Aangeven van het amalgaampisÈool
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FettellJk Ideaal
tekenpakkec EskenPakket

26. Aanbrengen van analgaan in de preparatie

27. Aanbrengen van matrix
28. Àanbrengen van wiggen

29. Verwijderen van matrlx

30. VerwlJderen van wiggen

31. Aanbrengen van rubberdam

32. VerviJderen van rubberdam

33. Assisteren volgens de prÍncipes

van de' Four-Handed-DenÈlstry'

C CoEErrÍrlcatle Eet Pstlënten

Bij deze activiteiten gaat het om de rtraag, oÍ de assistent de genoemde taken zelÍstandig uitoefent,

dus zonder de tandarts re raadplegen. U dient de acliviteit slechts aan te kruisen als de:e :odanig

uitgevoetd wordt, dat de tandarts daar totaal geen aandacht meer aan hoeÍt le besleden.

34. Een plaatje maken meÈ patlénÈen

35. Luisteren naar patiénten
36. Invoelend reageren op geèmotloneerde pariënten

37. Verzoeken doen aan patiëncen

38. Vetzoeken van paÈiënEen afhandelen

39. Kritlëk van patiënten afhandelen

40. Telefonische klachten afhandelen

4L. opvangen van patiënÈen na ingrijpende behandelingen

42. Op hun gemak stellen van nerveuze patiënÈen

43. Op hun gemak stellen van kinderen

44. Opwangen van ouders tijdens de behandeling van hun kind

45. De rol van 'gastvrous' vernrllen
46. Inwlllng geven aan het imago of 'gezicht'

van de praktljk

D Organlsatle en adulnistratle

47. Bedienen van de Eelefoon

48. l,Íaken van afspraken meÈ patiënten

49. verzorgen van opdrachtbonnen tandtechnlek
50. Toezien op Èijdige Eerugzending Èandtechnisch werk

51. ConEroleren voorraad
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Feitelijk Ideaal,
takenpakket takenPakket

52, Bestellingen doen

53. Typen van correspondentle
54. Invullen van gegevens op de patièntenkaart
55. Invoeren van patiëntgegevens in de computer

55. Tekstvenerking op de computer

57. Aanvragen van machtigingen bij verzekeraars
58. Declaratles uitdraalen op de conputer
59, DecLareren aan heÈ ziekenfonds
60. Declareren aan particulieren
61. Debiteuren-adninistratie bijhouden
62. Zelfstandig afsprakenplanning maken vanuit

de gegevens van het behandelplan
63. Patíënten voorlichten over kosten en vergoedÍngen

E Voorlichting en preventÍe

64. Geven van poeÈsinsËrucÈie

65. Geven van instructie overlge mondhygiënische

naatregelen
66. Geven van woedingsadvies

67. Vooraf geven van voorlichting over de neest
voorkomende behandelingen

68. Na de behandeling geven van voorlichEing over de

gevolgen ervan
69. Appllceren van fluoride
70, Aanbrengen van sealants

F Röntgendiagnostlek

71. Röntgenfotots maken

72. Röntgenfotors ontwikkelen
73. Beoordelen of röntgènforo's gelukt zijn
74, RöntgenfoÈo's Ínramen

75, Diagnose stellen aan de hand van röntgenfoto's
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['eÍÈeLljk Ideaal
takenpakket takenBakket

§ TandtBehntsb

76" Aft{èlk€n van kr,nsthars noodvoorz'Íeoing,en

77. Ultgteten van af,drukken

78. Veccuqu uitgleten van afdflrkken

79. Vervaardlgen van nodellen
80, Vèrveerdigen van §,tosPèlr

81. Yervaerdigen van lndlvtduele efdruklèp61§

èo beëtpl,aten

82, PoIlJcten van gerepareerde protheses

83. Eenvou lge repatatÍee. aan pr'oÈheses verrichceÍr

84, Vet.trangsÍr vlln eleltrelrlen vatr Protheses
85. Isrgipseïr van uodellen in dé artlculatot

lI ovarlg

86. Het begele"idea van stagiai.ree
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