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Het mag iedereen duidelijk zijn dat we 
momenteel leven in een wereld die snel 
verandert. De geschiedenis leert ons dat 
onze beschaving nog niet eerder een der-
gelijk snelle vooruitgang heeft geboekt op 
technologisch en wetenschappelijk ge-
bied. Ontzettend gaaf natuurlijk om juist 
nu te leven en deze vooruitgang mee te 
kunnen maken. 

Deze snelle vooruitgang brengt automa-
tisch ook veel veranderingen met zich 
mee. Deze veranderingen volgen elkaar 
vaak zo snel op dat de gewenningsfa-
se vaak nog niet eens is afgerond of de 
volgende verandering is al weer doorge-
voerd. Dit kan soms ook wel eens zor-
gen voor onzekerheid of instabiliteit en 
kost vaak een hoop geld. Ook binnen 
de tandheelkunde zijn enorm veel voor-
beelden van verandering te noemen. 
Denk bijvoorbeeld aan de vrije tarieven in 
2012,  de nieuwe VAR, infectiepreventie, 
RI&E, bescherming persoonsgegevens, 
wet werk en zekerheid, controles door 
de zorgverzekeraars en nog vele andere 
richtlijnen.  

Stilstand is achteruitgang en daarom ook 
niet wenselijk. Maar om de juiste vooruit-
gang te boeken is het wel wijs om de door 
te voeren veranderingen uit te voeren met 
een duidelijk en groter lange termijnplan 
voor ogen. Op dit moment krijg ik af en 
toe de indruk dat we dit plan soms wat 
uit het oog verliezen en lijkt het verande-
ren bijna een trend te worden. De bewe-
gingen binnen de mondzorg doen soms 
wat onrustig aan en kunnen gemakkelijk 
zorgen voor onzekerheid.  De overheid 
kan met enkele maatregelen een busi-
nessplan eenvoudig op z’n kop zetten. Ik 
denk dat we op moeten passen voor het 
opdringen van een overdaad aan veran-
deringen. 

Ondanks dat ik nog niet zo lang geleden 
ben afgestudeerd, wordt ik als tandarts 
heel erg enthousiast van nieuwe ontwik-
kelingen en inzichten. Nieuwe vruchtbare 
ideeën en verbeteringen probeer ik snel 
en zorgvuldig door te voeren. Hiervoor 
moeten protocollen in de praktijk worden 
aangepast en moet het personeel weer 
worden bijgeschoold. 

Wanneer je uit eigen initiatief handelt om 
processen te veranderen geeft dat een 
positieve uitwerking die vaak enthousias-
merend kan werken. Wanneer verande-
ringen echter opgelegd worden geeft dit 
een demotiverend effect. In het bijzonder 
wanneer deze veranderingen de behan-
delaar het gevoel geven te worden be-
perkt in het uitoefenen van zijn vak. Ver-
anderingen lijken vaak niet in het voordeel 
van de behandelaar, maar vragen wel 
veel inspanning en een flinke tijdsinves-
tering. Willen we de beroepsgroep niet 
helemaal murw slaan met een overdaad 
aan opgelegde veranderingen dan wordt 
het wellicht eens tijd voor wat deregule-
ring. Op z’n minst zouden we er goed aan 
doen om eens wat vaker te denken aan 
de uitspraak ‘if it ain’t broken, don’t fix 
it’, voordat we weer nieuwe richtlijnen of 
maatregelen de wereld in slingeren.
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Overdaad m
aan opgelegde veranderingen?


