
Samenwerkingsafspraken ten behoeve van het experiment geregistreerd-mondhygiënist 

 

Zorgplan 

1. Het zorgplan voor een volwassene (>18 jaar) wordt opgesteld door de tandarts. Indien de 

patiënt wenst dat delen van de behandeling door een geregistreerd-mondhygiënist worden 
uitgevoerd, wordt het zorgplan voor wat betreft deze delen in overleg met de geregistreerd-
mondhygiënist vastgesteld, zodat de werkbaarheid voor beide zorgverleners is geborgd. Indien 
van toepassing wordt dit in de verslaglegging opgenomen.  

 

2. Indien de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt en/of de patiënt zelf aangegeven heeft 
door de geregistreerd-mondhygiënist als hoofdbehandelaar behandeld te willen worden en 

deze de preventieve delen van het zorgplan heeft opgesteld, en dit plan dusdanige 
bijzonderheden bevat dat afstemming met de tandarts voor de hand ligt, dan wordt dit plan 
voor wat betreft deze delen in overleg met de tandarts vastgesteld, zodat de werkbaarheid 
voor beide zorgverleners is geborgd. Indien van toepassing wordt dit in de verslaglegging 

opgenomen. 

 

3. Ten behoeve van de patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg is het wenselijk dat, wanneer een 

tandarts of geregistreerd-mondhygiënist röntgenopnames maakt, deze worden gedeeld met 
respectievelijk de, indien van toepassing, behandelend geregistreerd-mondhygiënist of 
tandarts. 

 

4. De geregistreerd-mondhygiënist zorgt ervoor dat een jeugdige een aantal maal voor deze 18 
wordt een tandarts bezoekt voor een bredere toetsing.  

 

Algemeen: Gegevens kunnen uiteraard slechts gedeeld worden indien, wanneer nodig, de patiënt 
daar toestemming voor geeft. 

 

Delen solo-opnamen (peri-apicale röntgenopnamen) 

5. Wanneer een geregistreerd-mondhygiënist een solo-opname maakt, stuurt hij/zij deze door 
naar een tandarts zodat deze binnen een maand een aanvullende beoordeling kan doen. De 

geregistreerd-mondhygiënist kan de behandeling, binnen zijn of haar deskundigheidsgebied, 
voortzetten vóórdat een tandarts de solo-opname bekeken heeft.  

 

Bekostiging beoordelen Solo-opnamen 

6. Er worden geen generieke afspraken gemaakt over bekostiging voor het beoordelen van solo-
opnamen door een tandarts. 

7. Tandartsen en geregistreerd-mondhygiënisten kunnen individueel onderling afspraken maken 

over deze samenwerking.  
 

Achterwacht spoed 

8. Voor spoedgevallen bij een geregistreerd-mondhygiënist dient een achterwacht altijd geregeld 
te zijn. Dit kan bij de behandelend tandarts van de patiënt maar ook door aantoonbare 
aansluiting bij een achterwacht (overdag) en een tandartsspoeddienst (avond, nacht en 
weekend).  

 

Inschrijving patiënt tandarts  

9. De (zelfstandig) geregistreerd-mondhygiënist gaat na of de patiënt is ingeschreven bij een 
tandarts. Wanneer dit niet het geval is heeft de geregistreerd-mondhygiënist een 
inspanningsverplichting om er bij de patiënt op aan te dringen dat hij/zij zich inschrijft bij een 
tandarts. De geregistreerd-mondhygiënist zal dit vermelden in het dossier van de patiënt.  



10. Indien een patiënt zich ondanks aandringen van de geregistreerd-mondhygiënist niet wenst in 

te schrijven bij een tandarts is het krijgen van tandheelkundige zorg bij niet spoedgevallen de 
eigen verantwoordelijkheid van de patiënt.  


