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Interprofessioneel 
onderwijs voor betere 

samenwerking
Nu minister Schippers de bevoegdheden van de 

mondhygiënisten verder wil verruimen, betekent dat niet dat 
de beroepsgroep minder hoeft samen te werken. Integendeel, 

interprofessionele samenwerking is belangrijker dan ooit.

Tekst Ria Schipper-Kersbergen, MSc., hoofddocent opleiding Mondzorgkunde – HAN, lid kenniskring van het 
lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening; drs. Vanessa Hollaar, hoofddocent en promovendus opleiding 

Mondzorgkunde - HAN; dr. Miranda Laurant, lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening. Beeld Inge Hondebrink
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S
inds 2006 is de opleiding Mondzorg-
kunde een vierjarige bacheloroplei-
ding. De opleiding Mondzorgkunde 
heeft  zich ontwikkeld tot een oplei-
ding waarin naast de technische vaar-
digheden, ook onderzoeksvaardighe-
den, ondernemerschap, reflectie en 

kwaliteitszorg belangrijke elementen zijn. De oplei-
dingen zetten zich tevens sterk in voor het interpro-

fessionele opleiden van studenten mondzorgkunde 
en tandheelkunde. Dit sluit aan bij de ontwikkelin-
gen waarbij voor de mondhygiënist door taakher-
schikking een meer autonome positie in de beroeps-
kolom is ontstaan. De definitie van interprofessioneel 
onderwijs is: ‘gelegenheden waarbij twee of meer 
beroepen leren met, van en over elkaar om de sa-
menwerking en de kwaliteit van dienst te verbete-
ren’ (CAIPE, 1997). 
Taakherschikking biedt mondhygiënisten de kans 
om autonoom een aantal taken uit te voeren. Bij-
voorbeeld het zelfstandig en zonder verwijzing uit-
voeren van taken op het gebied van preventie en het 
functioneel zelfstandig en zonder ‘toezicht of tus-
senkomst van’ de opdrachtgever (tandarts) uitvoe-
ren van taken, zoals anesthesie en het behandelen 
van primaire caviteiten. Door de taakherschikking is 
ook de samenwerking met tandartsen veranderd. 
De ondersteunende rol van de mondhygiënist is ver-
anderd naar een autonome beroepsbeoefenaar, die 
gelijkwaardig is aan de autonome rol van tandartsen 
voor die taken die behoren tot het deskundigheids-
gebied van de mondhygiënisten (Reinders & Blanks-
ma, 2012). Uit onderzoek blijkt dat door mondhygië-
nisten deze autonome rol in het werkveld niet 
volledig wordt genomen (Jerković-Cosić, 2012) en 
ook nog niet volledig geaccepteerd is door tandart-
sen. Traditionele verhoudingen veranderen, waarbij 
de mondhygiënist onder verantwoordelijkheid van 
de tandarts een bijdrage levert aan de mondzorg, 
naar een autonome rol binnen een afgebakend des-
kundigheidsgebied (Van den Heuvel, 2012). Uit in-
terviews met tandartsen en mondhygiënisten uit ‘de 
eerste lijn’ bleek dat rond de verdeling van mond-
zorgtaken en interprofessionele samenwerking tus-
sen deze professies verschillende adviezen en visies 
aanwezig zijn (Dupont, 2015). Het samen leren wer-
ken ter voorbereiding van de rol die beide professio-
nals op zich nemen,is een belangrijke taak van de 
opleidingen. Door interprofessioneel opleiden kun-
nen de opleidingen  daarin een interprofessionele 

Of samenwerken in teamconcept tijdens 

de opleiding resulteert in positieve 

percepties van de studenten over elkaars 

deskundigheid en verantwoordelijkheid, 

wordt momenteel onderzocht in 

Nijmegen. In 2014 zijn studenten 

mondzorgkunde en tandheelkunde 

bevraagd over percepties en momenteel 

wordt een follow-up meting uitgevoerd. 

Door dit onderzoek wordt er inzicht 

gegeven in de percepties van deze 

studenten tijdens de opleiding en een jaar 

na opleiding, waarbij recent 

afgestudeerden praktijkervaring hebben 

opgedaan. Het onderzoek geeft daarmee 

inzicht in hoe het Nijmeegse model, met 

het interprofessionele leren en 

samenwerken in het onderwijs, een 

bijdrage levert aan de mogelijke 

ontwikkeling in hun percepties in het 

onderwijs en als beroepsbeoefenaar. 

De resultaten van dit onderzoek worden in 

het najaar gepubliceerd.

Onderzoek naar Nijmeegs model
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Hogeschool van Utrecht
 Wieke van Boxtel, MSc, docent 

mondzorgkunde 

Ook op de HU werkt de opleiding 
Mondzorgkunde met een team-
concept. In het teamconcept 

wordt zowel theoretisch als praktisch aan-
dacht besteed aan de samenwerking met 
andere (mond)zorgprofessionals en deze 
staat centraal zowel in de opleiding als 
buiten de opleiding. De studenten Mond-
zorgkunde gaan (pro)actief samenwer-
kingsverbanden aan met tandartsen van 
de patiënten uit onze kliniek. Hierdoor 
wordt samen met andere mondzorgpro-
fessionals gewerkt aan passende zorg 

voor onze gezamenlijke patiënten. Daar-
naast zijn vele samenwerkingsverbanden 
gesloten met tandheelkundige praktijken 
voor externe stages in de sectoren waarin 
de mondhygiënist werkzaam is en waar 
aandacht is voor ontwikkeling van sa-
menwerkingscompetenties binnen het 
teamconcept. De opleiding mondzorg-
kunde participeert actief in projecten 
voor onderwijsinnovatie waarin interpro-
fessioneel samenwerken een hoofdthema 
is. In deze projecten wordt de toekomstvi-
sie op interprofessioneel samenwerken 
en onderwijs ontwikkeld en zal gewerkt 
worden aan mogelijke samenwerkings-
verbanden met andere opleidingen bin-
nen de Faculteit Gezondheidszorg van de 

HU. De opleiding mondzorgkunde ziet 
vele kansen om met andere zorgopleidin-
gen te werken aan het verbeteren van toe-
komstige zorg en het voorbereiden van de 
zorgprofessionals van de toekomst. De 
zorgsector vraagt voor de toekomst om 
hybride zorgprofessionals die met een ge-
zamenlijke visie en een gemeenschappe-
lijk doel samenwerken aan het welzijn en 
de gezondheid van de burger. Door de 
burger centraal te stellen en uit te gaan 
van de nieuwe definitie van gezondheid 
van Huber, zal de mondhygiënist van de 
toekomst op de HU zijn opgeleid om in-
terprofessioneel samen te kunnen werken 
in de zorgsector van de toekomst.”
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voorbeeldrol vervullen (Hammick, Freeth, Koppel, 
Reeves, & Barr, 2007; Reinders & Blanksma, 2012). 

Teamconcept als interprofessioneel 
onderwijs
De opleidingen Mondzorgkunde en Tandheelkunde 
hebben de taak om studenten voor te bereiden op 
hun (veranderde) professionele rol, die als gevolg 
van de taakherschikking in de beroepskolom is ont-
staan. Om studenten mondzorgkunde en tandheel-
kunde te leren invulling te geven aan deze interpro-
fessionele samenwerking, heeft het teamconcept in 
de opleiding Mondzorgkunde te Nijmegen een cen-
trale plek. Teamconcept betekent dat aanbieders van 
mondzorg, op basis van afspraken, nauwer samen-
werken om integrale en doelmatige zorg aan de pati-
ent te leveren. 
Ter vergelijking: als voor een theateract de acteurs ie-
der afzonderlijk voor hun rol trainen, maar niet repe-
teren of samenspelen voor de premièreavond, zullen 
de acteurs goed hun eigen rol kennen, maar weten zij 
niet hoe ze samen in de theateract moeten optreden. 
Een andere mogelijkheid is om de acteurs al samen te 
laten spelen bij de repetities, zodat ook op het toneel 
een samenspel ontstaat. Deze metafoor geeft de 
noodzaak weer voor interprofessioneel onderwijs 
waarbij het de veronderstelling is dat men bij inter-
professioneel samenwerken het best leert als dit ook 
in de opleiding kan worden geoefend. Hiermee 
wordt de gedachte ondersteund om studenten in het 
onderwijs regelmatig samen te laten leren om uit-
eindelijk tot een goede samenwerking in de dage-
lijkse praktijk te komen (Wilhelmsson et al., 2009). 
De interprofessionele samenwerking van de studen-
ten mondzorgkunde en tandheelkunde kan door de 
opleidingen worden versterkt, bij voorkeur door in-
terprofessioneel onderwijs aan te bieden (Hammick 
et al., 2007). Het teamconcept levert hier een bijdra-
ge aan.

Docent als rolmodel
Docenten vervullen in de interprofessionele samen-
werking een belangrijke sleutelrol (Oandasan & 
Reeves, 2005; Parsell & Bligh, 1998). Zij fungeren als 
rolmodel voor de studenten in de ervaring en exper-
tise, die zij kunnen laten zien in het interprofessio-
neel samenwerken (Barr, 1998). De houding van do-
centen ten opzichte van interprofessioneel 
samenwerken en taakherschikking heeft invloed op 
hoe de studenten elkaar zien in de interprofessio-
nele samenwerking in het interprofessionele onder-
wijs (D’Amour & Oandasan, 2005). Het is belangrijk 
dat docenten zich bewust zijn van deze invloed. De 

Hanzehogeschool, Groningen
Jan Jaap Reinders, psycholoog, docent, onderzoeker 

en coördinator interprofessioneel onderwijs Hanze-

hogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen

De eerste resultaten uit een experiment met stu-
denten Mondzorgkunde en Tandheelkunde ge-
ven een positieve aanwijzing dat taakherschik-

king vanuit een psychologische benadering te stimuleren 
is. Dit experiment is onderdeel mijn promotietraject waar-
in ik onderzoek doe naar taakherschikking, interprofessi-
onele samenwerking en professionele identiteit. 
Studenten Mondzorgkunde en Tandheelkunde in Gronin-
gen komen elkaar overal tegen. Dat is belangrijk, want het 
is bewezen dat een dergelijk contact vooroordelen kan op-
heffen. Kennismaking kan al voldoende zijn om samen-
werking te verbeteren. Echter, om gedrag in relatie tot be-
roepsidentiteit te kunnen veranderen, is er meer nodig. 
In de meeste interprofessionele onderwijsprogramma’s is 
kennismaking de primaire strategie om interprofessionele 
samenwerking te bevorderen. Op die manier kunnen ste-
reotype denkbeelden worden ontkracht. Het is echter de 
vraag of daarmee ook meer diepgaande veranderingen 
zijn te bereiken zoals taakherschikking tussen (toekom-
stige) tandartsen en mondhygiënisten.
Beroepstaken zijn sterk vervlochten met beroepsidenti-
teit. Om dat te kunnen veranderen dient men in te grijpen 
in het proces van groeps- en sociale identiteitsontwikke-
ling. Wanneer individuen zich psychologisch verbonden 
voelen met een groep, zijn ze namelijk meer geneigd om 
verantwoordelijkheden te delen met de leden van die 
groep dan met ‘outsiders’. Helaas bestaan er wereldwijd 
nauwelijks interprofessionele programma’s binnen de op-
leiding tot tandarts waarin ook toekomstige mondhygië-
nisten worden betrokken. 
Studenten tandheelkunde en mondzorgkunde volgen sa-
men onderwijs binnen het Universitair Medisch Centrum 
Groningen, Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorg-
kunde. Tijdens een speciaal programma dat halverwege 
beide opleidingstrajecten wordt aangeboden, wordt inter-
professionele gelijkwaardigheid gestimuleerd. Dit pro-
gramma betreft een simulatie waarbij studenten in gemix-
te groepen een teampraktijk nabootsen. Tijdens het 
programma ontvangen de groepen informatie die hun 
groepsgedrag positief kan beïnvloeden. Na afloop blijken 
studenten tandheelkunde relatief minder tandartsgecen-
treerd in hun visie op taakverdeling tussen tandartsen en 
mondhygiënisten. Dit is een aanwijzing dat een dergelijke 
psychologische strategie binnen het interprofessioneel 
onderwijs kan bijdragen aan de bevordering van zowel in-
terprofessionele samenwerking als taakherschikking tus-
sen tandartsen en mondhygiënisten.”
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autonome rol die er voor mondhygiënisten door de 
taakherschikking is ontstaan en de uitbreiding van 
het takenpakket vergt ook een andere rol van de do-
centen.

Interprofessioneel onderwijs in 
Nijmegen  
De opleidingen Mondzorgkunde en Tandheelkunde 
in Nijmegen geven interprofessioneel onderwijs 
vorm door studenten samen te laten werken in de 
kliniek, waarbij studenten van beide opleidingen ge-
zamenlijk verantwoordelijk zijn voor de verleende 
zorg aan patiënten. Vanaf 2005 heeft de samenwer-
king tussen beide opleidingen in Nijmegen een im-
puls gekregen met de komst van een gedeelde on-
derwijskliniek in Arnhem (AKMA), waarbij 
studenten van beide opleidingen in de kliniek het 
gezamenlijk onderwijs volgens het ‘teamconcept’ 
volgen. Door het onderwijs op deze manier vorm te 
geven werd ingespeeld op de ontwikkelingen van de 
taakherschikking in de beroepskolom. 

De samenwerking van de studenten
Vanaf het derde studiejaar mondzorgkunde en vijfde 
studiejaar tandheelkunde volgen de studenten een 
aantal gezamenlijke onderwijsblokken. De studen-
ten werken samen in de kliniek om integrale en 
doelmatige zorg aan de patiënt te leveren. De inte-
grale zorg betekent, dat beide beroepsgroepen hun 
activiteiten zoveel mogelijk op elkaar afstemmen 
waarbij de deskundigheid van de verschillende pro-
fessies leidend is in de verdeling van taken en de au-
tonome uitvoering hiervan. Autonome invulling be-

tekent overigens niet het ‘solistisch’ uitvoeren van 
deze taak. Zoals hiervoor geschetst wordt interpro-
fessionele samenwerking juist als essentieel gezien 
voor het realiseren van doelmatige zorg.
Tijdens het eerste gezamenlijke onderwijsblok wer-
ken de studenten samen aan de stoel en behandelen 
samen dezelfde patiënt. Deze patiëntenzorg is ge-
richt op het behandelen van kinderen en adolescen-
ten. Daarnaast is er tijdens het klinische blok de mo-
gelijkheid voor verwijzing van patiënten door de 
studenten mondzorgkunde naar studenten tand-
heelkunde en vice versa. Deze verwijzing is afhanke-
lijk van de zorgbehoefte van de patiënt en de des-
kundigheid van de behandelaar. 
De studenten in het vierde jaar van mondzorg kunde 
(HAN) en het zesde jaar van tandheel kunde (Rad-
boudumc) werken samen in een team van twee à 
drie studenten. Het team is gezamenlijk verant-
woordelijk voor de patiëntenzorg van hun eigen pa-
tiëntenbestand. Dat betekent dat beide groepen fy-
siek in de kliniek aanwezig zijn en dat ze de zorg 
voor de patiënten effectief en efficiënt verdelen. On-
derling is er tussen deze studenten veel communica-
tie en overleg nodig om de zorg van de patiënt te 
optimaliseren. De studenten starten de patiënten-
behandelingen met een gezamenlijke behandel-
planbespreking, waarbij de student mondzorgkun-
de en tandheelkunde zijn eigen deskundigheid 
inbrengt. 

De literatuurlijst is op te vragen bij de redactie: 

redactie@mondhygienisten.nl.

Inholland, Amsterdam
 Jacqueline van Rennes, opleidingsma-

nager Mondzorgkunde Inholland 

Voor een effectieve interprofessio-
nele samenwerking is het van be-
lang dat alle leden van een mond-

zorgteam hun eigen en elkaars rollen 
begrijpen, zodat ze in een respectvolle 
omgeving kunnen samenwerken. Inter-
professioneel onderwijs helpt studenten 
om met elkaar, over elkaar en van elkaar te 
leren. Daarnaast biedt een interprofessio-
neel opleidingsprogramma mogelijkhe-
den voor studenten om kennis op te doen 
en vaardigheden te ontwikkelen die nodig 

zijn om goed te kunnen samenwerken.
De opleiding Mondzorgkunde van Inhol-
land en het ACTA zijn voornemens om dit 
interprofessioneel opleiden vanaf de ba-
chelorjaren in te voeren. Op dit moment 
werken tweedejaars mondzorgkundestu-
denten samen met derdejaars bachelor-
studenten tandheelkunde bij de afdeling 
radiologie. Gezamenlijk leren diagnosti-
ceren en indiceren van röntgenopnames. 
Hier beginnen ze elkaar te leren kennen 
en, belangrijker, elkaar te respecteren op 
basis van ieders competentie. In jaar drie 
van mondzorgkunde werken de studen-
ten samen met eerstejaars masterstuden-
ten bij de afdeling Kindertandheelkunde. 

Samen een plan opstellen om voor de 
beste zorg te gaan is dan uitgangspunt. 
Teamconcept in de eerst aanzet. Ze assis-
teren elkaar en helpen elkaar. Ook leren ze 
elkaar feedback te geven en te ontvangen. 
Ten slotte vindt het ‘echte’ teamconcept 
plaats in jaar vier van mondzorgkunde en 
in het derde jaar van de master tandheel-
kunde. In een team worden patiënten be-
handeld. Het team moet niet alleen zorgen 
voor de beste zorg, maar ook voor een cor-
recte en efficiënt lopende planning, afhan-
deling van klachten, financiering etc. Zo 
wordt de werkelijkheid zo goed mogelijk 
nagebootst en leren beide startbekwame 
professionals van, met en door elkaar.”


