
 
 

 
 
Antwoorden van het KOM op de vraagstellingen, die tijdens het gesprek onder 
meer aan de orde zullen zijn, betreffen: 
 

De kwaliteit van de mondzorg en ruimte voor innovatie. Hoe is het daarmee 
gesteld, hoe kunnen deze worden verbeterd? 
 
Het huidige beleid stimuleert en dwingt tot productie. Hierdoor stijgen de kosten en daalt de 
kwaliteit. Innovatie kun je niet organiseren. Innovatie is het gevolg van een zich herhaald voordoen 
van een probleem, waarvoor een oplossing gezocht wordt. Daartoe is zowel financiële als 
experimenteerruimte nodig. 
 

Toegang tot de mondzorg, pakketdiscussie, bereik van risicogroepen 
(ouderen, kinderen). Is deze goed of slecht? Hoe kan deze worden verbeterd? 
 
Toegang tot de mondzorg hangt samen met de aanwezigheid van voldoende hulpverleners en hun 
vermogen en bereidheid om zich voor die ouderen of kinderen in te zetten. Tegelijkertijd moet er 
ook bij die ouderen/kinderen de wens bestaan om geholpen te worden. Als daartoe geen wens is 
maar wel een noodzaak of wanneer de wens er wel is maar een fysieke dan wel een financiële 
drempel bestaat dan dringt zich de vraag op of die substantieel is om daarvoor speciaal beleid op te 
maken. Niet bekend is of daar gegevens over zijn. 
 

Capaciteit en taakherschikking. Zijn er voldoende tandartsen in Nederland? 
Hoe kijkt u aan tegen taakherschikking? Moet deze worden uitgebreid of juist 
niet? Waarom wel/niet? 
 
Of de capaciteit (m.a.w. het aanbod in de mondzorg) voldoende is hangt af van welk kwaliteitsniveau 
wordt uitgegaan. De vraag naar zorg hangt ook af van de sturing. 
Zo zal het bestaan van een verzekering (basispakket/aanvullend pakket) een grotere zorgvraag 
genereren dan wanneer er sprake is van geen verzekering. Maar ook het advies van de tandarts  en 
of de wens van een patiënt kan de hoeveelheid zorg beïnvloeden. Wat het beste advies is waar het 
gaat om preventie en onderhoud, hangt af van de individuele gebitstoestand en het inzicht van de 
individuele tandarts.  
Als het gaat over taakherschikking in de zin van lager geschoolden zelfstandig laten werken  
op het gebied van onderzoek, diagnostiek en indicatie,  preventie en primaire caviteitsbehandelingen 
met als bedoeling de kwaliteit dan wel de kosten dan wel de capaciteit te verbeteren, dan kan je  
daar maar één conclusie aan verbinden: geloven dat lager geschoolden met lagere tarieven een 
betere kwaliteit met lagere kosten  opleveren, getuigt van een  zorgwekkende intelligentie.   
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