Boekbesprekingen
Muis en Kees en de wiebeltand

Verwijtbaar handelen

In een stijl die zowel voor ouders als kinderen zeer herkenbaar is, weet Lucy Cousins het tandartsbezoek op een
grappige manier te verwoorden. Met eenvoudige tekeningen, veel expressie in primaire kleuren, en grote letters
wordt op een heel ongedwongen wijze uitleg gegeven over
wat er bij een bezoek
aan de tandarts kan
gebeuren.
Kees Krokodil heeft
een wiebeltand en is
een beetje bang. Muis
weet een heel aardige
tandarts, dokter Bijtgoed, en ze neemt Kees
mee. In de wachtkamer is veel te zien. Op
de tandartsstoel mag
Kees rondjes draaien en hij mag zijn mond ver open doen.
Dokter Bijtgoed stelt Kees gerust: de wiebeltand gaat vanzelf wisselen en dan komt er een nieuwe tand! Daarna worden er bij Kees röntgenfoto’s gemaakt en krijgt hij poetsles. Dokter Bijtgoed geeft hem na afloop een cadeautje. ’s
Avonds bij het poetsen plopt de wiebeltand eruit. Kees kan
rustig gaan slapen en hij hoopt dat ook bij hem de
Tandenfee zal komen.
‘Muis en Kees en de wiebeltand’ is een heel leuk en informatief prentenboek, dat zeer geschikt is als begeleiding bij
het eerste tandartsbezoek. Ook in de wachtkamer van de
tandarts zal het met veel enthousiasme door de allerkleinsten en hun ouders worden ontvangen.

Uit lezersonderzoek is bekend dat de rubriek ‘Rechtspraak’
de best gelezen rubriek van het Nederlands Tandartsenblad
is. Dat kan zijn uit belangstelling, maar ook uit leedvermaak. Dat weten we niet. Maar gezien de populariteit van
de rubriek is het niet verwonderlijk dat het hoofdbestuur
van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der
Tandheelkunde (NMT) ervoor
heeft gekozen om de meest in
het oog springende uitspraken
uit de jaren 2003 en 2004 te
bundelen tot een boek. Dat
werden er uiteindelijk 25 van de
44 uit die periode; met een
grote variëteit aan casuïstiek.
En dat maakt deze bundel zo
aantrekkelijk. Er is voor elk wat
wils. Of het nu gaat om tandheelkundig-technisch handelen, praktijkmanagement of attitude. Vanzelfsprekend vormen de tandheelkundig-technische zaken de hoofdmoot,
maar ook dossierplicht, informatieplicht, hulpweigering,
klachtenregeling en praktijkvoering komen aan de orde.
Niet alleen de gepubliceerde samenvattingen van de uitspraken zijn in de bundel opgenomen, maar ook het erbij
behorende commentaar van daartoe door de NMT aangezochte onafhankelijke deskundigen. Dat die deskundigen, die allen een gemeenschappelijke tandheelkundige
opleiding hebben genoten, in nogal verschillende werkkringen werkzaam zijn, maakt deze commentaren niet erg
eenduidig. Het zorgt wel voor een veelheid aan invalshoeken, waardoor iedere lezer er het nodige van kan opsteken.
De samenvattende slotbeschouwing van mr. E.A. Ledoux,
waarin een aantal uitspraken en commentaren met elkaar
in verband worden gebracht, is helder en overzichtelijk. In
7 thema's passeren de conclusies daaruit de revue: dossierplicht, communicatie, waarneming en aansprakelijkheid, ‘informed consent’, beëindiging van de behandelovereenkomst, intercollegiale kritiek en de Wet klachtenrecht cliëntenzorgsector. De tabellen die volgen, met preventieve tips van de deskundigen, doen wat gekunsteld aan
en bevatten her en der de nodige ‘open deuren’.
Geconcludeerd kan echter worden dat deze bundel zeker
aan haar doelstelling beantwoordt: lering en daardoor
kwaliteitsbevordering. En naast de lering is er ook nog een
heel klein beetje ruimte voor wat leedvermaak. Hier werkt
dat geenszins storend. Kortom: aanbevolen leesvoer.
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