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Zes jaar lang werk je toe naar hét mo-
ment: afstuderen. Je ontvangt je diploma 
en bent bevoegd het vak van tandarts uit 
te oefenen. Een hele prestatie, want de 
opleiding Tandheelkunde afronden is niet 
niks. Toch lijkt dan pas het échte werk te 
beginnen.
Nadat de euforie enigszins is ingedaald, 
wordt het tijd om op zoek te gaan naar 
een werkplek waar je als verse tandarts 
een start gaat maken. Een belangrijke 
keuze. Het betekent een nieuwe werk-
omgeving, onbekende patiënten en mis-
schien nog wel het belangrijkste van alles: 
een andere kijk op de tandheelkunde. Al 
snel wordt dan duidelijk dat de opleiding 
niet allesomvattend blijkt te zijn.
Terwijl al deze nieuwe indrukken op je 
inwerken, loop je als startend tandarts 
bijvoorbeeld tegen ‘bekwaamheid’ aan. 
Zo is het werken met een tandartsassis-
tente nog niet vanzelfsprekend. Vanuit de 
opleiding word je slechts opgeleid om 
als solotandarts te werken; professione-
le assistentie in het kader van ‘four-han-
ded-dentistry’ ontbreekt nog. Direct soe-
pel samenwerken met een assistente 
is dan ook niet eenvoudig. Een goede 
assistente is in deze fase dan ook goud 

waard. Bovendien maakt een vierhandige 
werkwijze het noodzakelijk om via indirect 
zicht te werken; een vaardigheid die toch 
wel onder het kopje ‘bekwaamheid’ valt.
Een ander voorbeeld waarin de prak-
tijk breder gaat dan de opleiding, is het 
sneller accepteren van vernieuwende 
gedachten en innoverende technieken. 
Deze worden op de universiteit al gauw 
een halt toegeroepen. De bekende – lees 
conservatieve – ‘evidence-based’ behan-
delopties worden uitgebreid aangehaald, 
maar ruimte voor vernieuwing blijft krap. 
De mogelijkheid tot ontwikkeling in de 
richting van een professioneel en inno-
vatief tandheelkundig zorgverlener wordt 
hiermee ingeperkt. Dit stevig vasthouden 
aan de conservatieve tandheelkunde 
wordt wellicht beïnvloed door de angst 
voor verandering. Tandartsdocenten heb-
ben in de regel gedurende de opleiding 
meer kennis dan de student. Toepassing 
van met name digitale technieken bin-
nen het tandheelkundig onderwijs - denk 
hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van 
intra-orale scanners of het ‘Digital Smile 
Design’ concept - zou dit evenwicht kun-
nen verstoren. De spanning die optreedt 
na de verschuiving van dit evenwicht is 

dan ook een te begrijpen reden voor te-
rughoudendheid. Echter: “The only thing 
we have to fear is fear itself,” aldus Fran-
klin D. Roosevelt.
Al met al volgt aansluitend aan het afstu-
deren dus een zekere fase van ontdek-
king. Een fase die je als student gelukkig 
zelf ook iets eerder al kunt inzetten, bij-
voorbeeld door middel van de master-
scriptie. Zelf heb ik destijds onderzoek 
gedaan naar het gebruik van intra-orale 
scanners binnen het preklinische onder-
wijs. Ik maakte kennis met tal van nieuwe 
ontwikkelingen en mogelijkheden binnen 
de tandheelkunde. Op deze manier word 
je als student vast enigszins voorbereid 
op de stroom aan innovatieve technieken 
en ideeën die je na de opleiding te wach-
ten staat. Het échte werk begint na dit 
afstuderen en het is in deze periode dat 
je als tandarts een eigen visie en werkwij-
ze gaat ontwikkelen. Hiermee ligt de weg 
open voor verdere ontwikkeling. De weg 
naar ons ultieme doel: een tandheelkun-
dig expert worden.
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