ORTHODONTIST OF TANDARTS?
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Veel tandartsen die beugels plaatsen, doen zich nog steeds
ten onrechte voor als orthodontist. Een nieuwe, bindende
titelindeling moet hier een eind aan maken.
Tientallen tandartspraktijken die beugelbehandelingen uitvoeren, wekten
vorig jaar ten onrechte de indruk dat
er een orthodontist werkt. Dat bleek
uit onderzoek van de Consumentenbond onder 150 tandarts- en orthodontiepraktijken. Een kwalijke zaak,
want een tandarts mag weliswaar
orthodontistische behandelingen
aanbieden, maar mag zich niet voordoen als orthodontist. Daar is een
specialistische opleiding voor nodig
en een registratie in het BIG-register.
We wilden de pseudo-orthodontisten
uit ons onderzoek hier niet zomaar
mee laten wegkomen, dus bekeken
we hun websites dit jaar opnieuw.
Hebben zij na onze publicatie én de
brieven die we elke praktijk stuurden
hun websites aangepast?
Helaas. 53 tandartspraktijken maken
nog steeds onvoldoende duidelijk
dat er geen orthodontist werkt (zie
het kader hiernaast). We komen
verschillende gradaties van mislei
ding tegen, variërend van suggestief
tot ronduit verboden titelgebruik.
Omschrijvingen als ‘Specialisatie
orthodontie’ en ‘MSc Orthodontie’
wekken de s
 uggestie dat in deze
praktijken een specialist werkt.
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OP HET
MATJE

In 2016 hebben
we op basis
van signalen
die we kregen
150 websites van
tandarts- en
orthodontiepraktijken onderzocht.
De websites van
praktijken die
misleidende titels
en beschrijvingen
gebruikten, hebben we afgelopen
januari opnieuw
bekeken. We
hebben de
beroepstitels
gecontroleerd in
het BIG-register.
Bij 53 tandartspraktijken
is nog steeds
onvoldoende
duidelijk dat er
een tandarts
werkt en geen
orthodontist.
De beroepstitels
en beschrijvingen
zijn nog niet
getoetst aan de
nieuwe regels.
Deze waren ten
tijde van het
uitvoeren van dit
onderzoek nog
niet ingevoerd.
Meer informatie:
consumentenbond.nl/
orthodontie

TEKST FAUVE PANIS, FROUKE TAMSMA

Sommige zorgverleners beschrijven
uitgebreid hun opleiding en doen
zo voorkomen dat er een specialist
werkt. Op een website staat bijvoorbeeld dat de behandelaar in België
‘de officiële en fulltime opleiding tot
specialist-orthodontist aan de universiteit heeft gevolgd’. Toch is deze
behandelaar geen orthodontist, blijkt
als we zijn gegevens controleren in
het BIG-register voor beroepen in de
gezondheidszorg.

Onvoldoende aangepast
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Tandarts Casander uit Utrecht noemt
zich ‘orthodontiste’ op haar gelijknamige website. Ze zegt de domeinnaam orthodontiste.nl te gebruiken
om duidelijk te maken dat in haar
praktijk uitsluitend orthodontie
wordt bedreven. Een registratie als
orthodontist in het BIG-register is er
volgens Casander in het verleden wel
geweest, maar daarvan is nu geen
sprake meer. ‘Op mijn website vermeld ik ook uitdrukkelijk dat ik niet als
orthodontist maar als tandarts ben
ingeschreven.’
Casander heeft de term ‘orthodontiste’ inmiddels op een paar plaatsen
weggehaald, maar wij vinden de
aanpassingen onvoldoende.
Op de website van de Praktijk voor
Tandheelkunde & Orthodontie
Oosterstraat in Baarn is tandarts
Veldhuis ten onrechte vermeld als
‘orthodontist’. De praktijk wil niet
reageren, maar als we de website
later nogmaals bekijken, zien we wel
dat ‘orthodontist’ is vervangen door
het juiste ‘tandarts voor orthodontie’.
Gelukkig zijn er ook praktijken die
hun websites na ons onderzoek vorig
jaar wel meteen hebben verduidelijkt.
Centrum Mondzorg Rolde bijvoorbeeld vermeldde aanvankelijk dat er
twee tandartsen werken ‘gespecialiseerd in de orthodontie’. Nu staat er:
‘Bij Centrum Mondzorg Rolde hebben
twee tandartsen ruime ervaring met
beugels, vrijwel dagelijks houden zij
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zich hiermee bezig. Beide tandartsen zijn echter geen orthodontist; in
complexere gevallen wordt daarom
doorverwezen.’ Een duidelijk verhaal,
vinden wij, waar andere praktijken
een voorbeeld aan kunnen nemen.
Door de naam van de zorgverlener
of diens BIG-registratienummer in te
vullen op bigregister.nl kun je nagaan
of hij of zij tandarts is of orthodontist.
Alleen tandartsen met de specialisatie
‘dento-maxillaire orthopaedie (orthodontist)’ zijn orthodontist. Overigens
zegt het voeren van een misleidende
titel op zichzelf niets over de kwaliteit
van de geleverde zorg.

Geschrokken

De vier beroepsorganisaties voor
tandartsen en orthodontisten KNMT,
NVvO, ANT en OVAP reageerden
vorig jaar geschrokken op onze
bevindingen. Ze kondigden direct
aan een eind te willen maken aan het
woud van verwarrende titels door
samen bindende afspraken te maken
die de patiënt duidelijkheid geven
over de status van de behandelaar
(zie het kader hieronder). Deze regels
zijn in maart van kracht geworden. De
beroepsorganisaties willen dat de
Inspectie voor de Gezondheidszorg

53 praktijken
maken nog steeds
onvoldoende
duidelijk dat er geen
orthodontist werkt”

na een gewenningsperiode gaat
toezien op de naleving ervan.
Dat de organisaties zo snel voor
eenduidige en voor leden verplichte
aanduidingen hebben gezorgd, is een
compliment waard. ‘Ook het verbod
op allerlei vage aanvullende aanduidingen en regulering van hoe om te
gaan met aanvullende (buitenlandse) opleidingen is een goede zaak’,
aldus Carl Jakobs, campagneleider
Zorg van de Consumentenbond. We
roepen de individuele zorgverleners
op snel hun website en ander informatiemateriaal aan te passen en niet
het eind van de gewenningsperiode
af te wachten. Jakobs: ‘Wij blijven de
aanpassingen op de voet volgen’. <<

HIER MOETEN TANDARTSEN ZICH AAN HOUDEN

• Alleen tandartsen die zich na hun basisopleiding vier jaar hebben gespecia
liseerd aan een erkende universiteit en die als specialist in het BIG-register
staan, mogen zich orthodontist noemen.
• Alle overige tandartsen die beugelbehandelingen uitvoeren, heten voortaan
tandarts voor orthodontie.
• (Buitenlandse) cursussen en opleidingen in de orthodontie mogen alleen
worden vermeld met de toevoeging ‘extra opleiding, niet leidend tot een in
Nederland erkende specialisatie’.
• Bij elke vorm van publiciteit moet uitdrukkelijk vermeld worden of het om een
tandarts- of orthodontistenpraktijk gaat.
• Termen als ‘gespecialiseerd in…’, ‘specialist in…’, ‘orthodentist’ en ‘tandarts
speciaal voor orthodontie’ mogen niet worden gebruikt.
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SMAAKT DIT NAAR MEER?

Ontdek gratis 2 maanden* lang alle tests
en tips van de Consumentenbond.
Ja, ik wil gratis kennismaken

Ik ontvang liever de nieuwsbrief
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*) maandelijks opzegbaar, ook tijdens de eerste 2 maanden

