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Geachte heer Bruins, 
 
Op 30 april 2018 is aan ATR voorgelegd een concept van het Tijdelijk besluit zelfstandige 
bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist. In het verleden heeft al een internetconsultatie over het 
besluit plaatsgehad. Daarnaast zijn de beroepsgroepen van de tandartsen en mondhygiënisten 
ook nog afzonderlijk over het besluit geraadpleegd.  
 
De AMvB geeft uitvoering aan artikel 36a van de Wet op de individuele gezondheidszorg (Wet 
BIG). Het verklaart voor een periode van vijf jaar bij wijze van experiment ‘geregistreerd-
mondhygiënisten’ bevoegd tot het zelfstandig verrichten van in de AMvB aangewezen 
voorbehouden handelingen. De geregistreerd-mondhygiënist is volgens de AMvB een beroeps-
beoefenaar die in het tijdelijk register geregistreerd-mondhygiënist staat ingeschreven. De AMvB 
stelt tevens eisen waaraan de opleiding tot geregistreerd-mondhygiënist moet voldoen.  
 
Kern van deze AMvB is dat een mondhygiënist die in 2006 of later is afgestudeerd op aanvraag de 
bevoegdheid kan verkrijgen om zelfstandig bevoegd de in dit besluit aangewezen voorbehouden 
handelingen te verrichten (behandelen van primaire cariës, het toedienen van anesthesie door 
middel van injecties en het maken van röntgenfoto’s).  

Toetsingskader 
ATR beoordeelt de gevolgen voor de regeldruk aan de hand van het volgende toetsingskader: 
1. Nuloptie (nut en noodzaak): is er een taak voor de overheid en is wetgeving het meest 

aangewezen instrument? 
2. Zijn er minder belastende alternatieven mogelijk? 
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3. Is gekozen voor een uitvoeringswijze die werkbaar is voor de doelgroepen die de wetgeving 
moeten naleven? 

4. Zijn de gevolgen voor de regeldruk volledig en juist in beeld gebracht? 

1. Nut en noodzaak 
Nut en noodzaak van het experiment ten aanzien van de geregistreerde mondhygiënist zijn in de 
toelichting gemotiveerd. Het doel is tot een taakherschikking in de mondzorg te komen. Het kabinet 
wil bereiken dat de geregistreerd mondhygiënisten in de toekomst een belangrijk deel van de 
preventieve en licht curatieve mondzorg uitvoeren. Daarmee verschuift een deel van de 
werkzaamheden van de tandarts naar de mondhygiënist. Met het besluit is de komende vijf jaar 
een experiment mogelijk waarbij geregistreerde mondhygiënisten zelfstandig (dus zonder opdracht 
van de tandarts) in het besluit aangewezen behandelingen uitvoeren. Overigens kunnen 
mondhygiënisten de betreffende handelingen ook nu al uitvoeren als de tandarts daartoe opdracht 
geeft.  
Het experiment duurt vijf jaar en zal na afloop worden geëvalueerd, zodat een zorgvuldig besluit 
over het vervolg kan worden genomen. De effecten van de inzet van geregistreerd mond-
hygiënisten op de kwaliteit van de zorg speelt in de evaluatie vanzelfsprekend een belangrijke rol. 
ATR geeft in overweging om in de evaluatie ook te kijken naar het effect van de inzet van de 
geregistreerd mondhygiënist op de maatschappelijke kosten en baten, zoals bijvoorbeeld het effect 
op de wachttijden en de beschikbaarheid van de betreffende zorg.  
De toelichting motiveert nut en noodzaak overigens toereikend. Dat neemt niet weg dat het 
experiment omstreden is. Vanuit de beroepsgroep van de tandartsen zijn de nodige bezwaren 
geuit. In de toelichting is op de bezwaren ingegaan. De toelichting geeft geen aanleiding tot het 
maken van opmerkingen. 

2. Minder belastende alternatieven 
De eisen en verplichtingen aan de geregistreerd mondhygiënist zijn de gebruikelijke eisen om op 
basis van de Wet BIG voorbehouden handelingen te mogen verrichten. De twee belangrijkste eisen 
zijn de opleidingseisen en de eis tot registratie in het BIG-register. Die eisen zijn in dit besluit 
specifiek voor de geregistreerd mondhygiënist uitgewerkt. Het zijn de gebruikelijke eisen, die op 
basis van de Wet BIG ook voor de andere BIG-geregistreerde beroepen gelden. Binnen de context 
van de Wet BIG zijn er naar de mening van het college geen minder belastende alternatieven 
voorhanden.  

3. Werkbaarheid 
De twee eisen die de AMvB stelt (opleidingseisen en registratie-eis) zijn als werkbaar aan te 
merken. De beroepsgroep van de mondhygiënisten heeft zelf om de registratie-eis gevraagd en de 
opleidingseisen zijn in overleg met de beroepsgroep geformuleerd. De opleiding voldoet sedert 
2006 aan deze eisen en de eisen moeten daarom in de uitvoeringspraktijk geen problemen 
opleveren. De registratie-eis wijkt niet af van die van de andere BIG-beroepen en is in de praktijk 
werkbaar gebleken. Omdat het experiment een duur van 5 jaar kent regelt het besluit niet de 
herregistratie. Die is pas na afloop van een (registratie)periode van 5 jaar aan de orde. Op dat 
moment eindigt echter het experiment. Er hoeft daarom nog niet naar de werkbaarheid van een 
herregistratie te worden gekeken. Op het punt van de werkbaarheid zijn er geen verdere 
opmerkingen te maken.   
Met het besluit treedt merkbaar extra regeldruk op. Die vloeit voort uit de opleidingseisen en de 
registratieplicht. 
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4. Gevolgen regeldruk 
In de toelichting is een paragraaf over de regeldrukgevolgen opgenomen. Daarvan is op 1 mei 
jongstleden een gecorrigeerde versie toegezonden. Volgens de toelichting zorgt de AMvB voor een 
registratieplicht en heeft deze daarom regeldrukgevolgen voor mondhygiënisten. De AMvB heeft 
geen regeldrukgevolgen voor burgers. Het kost de geregistreerde mondhygiënisten tijd om zich in 
het tijdelijke register in te schrijven. De schatting is dat dit circa 30 minuten per inschrijving kost 
(voor de andere BIG-beroepen wordt overigens een zelfde tijdsbeslag aangehouden). Uitgaande 
van een uurtarief van € 48,- en een populatie van circa 2000 geregistreerde mondhygiënisten, 
betekent dit aan eenmalige administratieve lasten (2000 * 0,5 * € 48 =) € 48.000,-. De verplichte 
cursus voor het behalen van een diploma, certificaat of ander getuigschrift ter afsluiting van de 
opleiding tot toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor tandheelkunde 
(basisniveau) kost één dag. Uitgaande van een uurtarief van € 48,- en een populatie van 2000 
geregistreerde mondhygiënisten, betekent dit naar schatting aan eenmalige nalevingskosten  
(2000 * 8 * € 48 =) € 768.000,-, naast de cursuskosten van € 600,- per persoon (totaal € 1,2 miljoen 
aan cursuskosten). De beschrijving van deze gevolgen is volledig en geeft geen aanleiding tot 
opmerkingen.  
 

Dictum 
Nut en noodzaak van de maatregelen zijn duidelijk en toereikend in de toelichting gemotiveerd. 
Minder belastende alternatieven zijn binnen de context van de Wet BIG niet voorhanden. De 
gevolgen voor de regeldruk zijn toereikend beschreven. Daarom is het dictum: 
 
Het besluit vaststellen. 
 
Het college vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 
 
w.g. 

 
M.A. van Hees R.W. van Zijp 
Voorzitter Secretaris 
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