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De Nederlandse Vereniging van
Mondhygiënisten
De Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten is de beroepsvereniging voor alle mondhygiënisten in Nederland. De
website van deze vereniging geeft informatie over de activiteiten van de vereniging, over het Nederlands Tijdschrift voor
Mondhygiëne, over congressen en te bestellen producten en verstrekt allerhande inlichtingen aan patiënten.

Historie
De Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM)
werd in 1967 opgericht onder de naam ‘De Nederlandse
Organisatie van Mondhygiënisten’. In 1970 werden de statuten bij Koninklijk Besluit goedgekeurd. De vereniging
telt inmiddels 2.000 leden en heeft een eigen bureau in
Nieuwegein. Het bestuur van de vereniging bestaat uit 7
leden, allen gekozen door de Algemene Ledenvergadering.
Aan deze ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde en het te voeren beleid. Twee keer
per jaar vindt een ledenvergadering plaats. Behalve een
actief bestuur, zijn er diverse commissies, vakgroepen,
werkgroepen en het eigen verenigingsblad Het Nederlands
Tijdschrift voor Mondhygiëne dat sinds juni 1977 wordt uitgegeven. De kaderleden dragen bij aan het versterken van
het beroep, maar de vereniging draait voor het grootste
deel op vrijwilligers.

Structuur
Om de communicatie binnen de vereniging te verbeteren
kent de NVM 8 regio’s die elk worden aangestuurd door
een regioteam. Elke regio organiseert 2 keer per jaar een
bijeenkomst. Tijdens deze regiovergadering worden leden
geïnformeerd over ontwikkelingen binnen de vereniging
en het werkveld, veelal aangevuld met een wetenschappelijk programma. Voor meer informatie over de regiostructuur en de regiovergaderingen kan via de op de website vermelde e-mailadressen contact worden opgenomen
met de regioteams. Behalve het bevorderen van de vakinhoudelijke zaken van het beroep zorgt de vereniging ook
voor de sociale aspecten van haar leden, zoals de arbeidsvoorwaarden in loondienst, mogelijkheden voor een pensioenvoorziening en juridische ondersteuning bij een
arbeidsconflict. Verder verzorgt de NVM de klachtregeling
voor mondhygiënisten in vrije vestiging en biedt de vereniging de mogelijkheid tot visitatie in de praktijk.

Opleidingen
De opleiding Mondhygiëne/Mondzorg duurt 4 jaar en is
een voltijdse HBO-studie. Het eerste studiejaar wordt de
propedeuse genoemd en daarna volgt de 3-jarige hoofdfase. Wanneer die is afgerond, kan de afgestudeerde gaan
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werken als mondhygiënist. Het is niet mogelijk om de
opleiding in deeltijd te volgen. De opleiding is in grote
mate gericht op de praktijk; al in het eerste jaar wordt op
fantoom gewerkt, waarna studiegenoten op elkaar oefenen
en aan het eind van het eerste jaar worden in de kliniek van
de opleiding de eerste patiënten behandeld. De opleiding
is te volgen aan de Hanzehogeschool in Groningen, de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Hogeschool
Holland in Amsterdam en de Hogeschool Utrecht.
Verder zijn er 2 post-HBO-opleidingen (beide in deeltijd)
voor de mondhygiënist:‘Mondverzorgende’ en ‘Kindertandverzorging’. De mondverzorgende is werkzaam in een tandartspraktijk en moet in staat zijn zelfstandig periodieke
tandheelkundige controles uit te voeren, diagnostische en
behandelbeslissingen met betrekking tot preventieve handelingen te nemen en eenvoudige restauraties in de blijvende dentitie te verrichten. In de post-HBO-opleiding
‘Kindertandverzorging’ ligt de nadruk op de benadering en
de tandheelkundige behandeling van kinderen. Daarbij leert
de cursist eenvoudige restauraties in het tijdelijk gebit, maar
ook occlusale restauraties in de eerste blijvende molaren met
adhesieve restauratiematerialen uit te voeren. Voor beide
functies moet een tandarts aanwezig zijn voor gevallen
waarin zijn expertise nodig is en blijft de tandarts de eindverantwoordelijke. Deze post-HBO-opleidingen worden
sinds 1999 in Nijmegen gegeven.
De mondhygiënist heeft met het in werking treden van
de Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet
BIG) de mogelijkheid in opdracht van een tandarts en met
de mogelijkheid van toezicht en tussenkomst van de
opdrachtgever zogenaamde voorbehouden handelingen
uit te voeren. Met de aanvullende opleiding ‘Mondzorgkunde’ is het mogelijk de behandeling van een kleine primaire caviteit nu ook door dezelfde, voor de patiënt vertrouwde persoon te kunnen uitvoeren, waarmee de
mondzorg in dit kader zijn betekenis krijgt.
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De website van de NVM
Met het adres www.mondhygienisten.nl wordt de homepage van de website van de NVM geopend. De homepage bestaat uit een openbaar en een alleen voor leden toegankelijk gedeelte.De homepage start bij het openbare
gedeelte (‘open gedeelte’ genoemd) dat onderwerp is van
deze bespreking. Links bevindt zich zoals gebruikelijk het
hoofdmenu en in het midden wordt de gevraagde informatie aangeboden. Een eenvoudige structuur waarbij de
informatie goed leesbaar wordt gepresenteerd. Onder het
logo staan knoppen voor een zoekvenster en voor het
inloggen op het ledengedeelte. Verder wordt men op de
homepage welkom geheten, worden de kernzaken van de
vereniging uit de doeken gedaan en wordt er via een aardige afbeelding op gewezen dat patiënten ook zonder verwijsbrief bij een mondhygiënist terecht kunnen.

Hoofdmenu van de website
Na het eerste onderdeel ‘Home’ bevat het tweede onderdeel van het hoofdmenu ‘Vereniging’ gegevens over de
historie en de structuur van de NVM. In dit onderdeel zijn
ook te vinden: koppelingen naar de e-mailadressen van de
regioteams en informatie voor aspirant-leden en studenten, voor patiënten, over de klachtenregeling, over de
beroepscode en ten slotte over de NVM Scriptieprijs 2004.
Onderwerpen die in het hoofdmenu weer terugkomen.
Onder ‘Lidmaatschap’ in het hoofdmenu worden de
mogelijkheden van de verschillende vormen van een lidmaatschap, ook voor studenten, met de bijbehorende
kosten vermeld. Tevens kunnen hier de formulieren worden gedownload om zich aan te melden. Via de menuoptie ‘Opleiding’ worden de verschillende vormen van opleidingen besproken.
Een volgend menupunt is de ‘Kwaliteitsregistratie’. Hier
wordt informatie geboden over de kwaliteitsbewaking, de
registratie en de puntentoekenning van cursussen die geaccrediteerd zijn voor de nascholing van mondhygiënisten.
De NVM verzorgt dit register in samenwerking met de
Stichting Kwaliteitsregister Paramedici. Het aantal registratiepunten dat aan een bepaalde scholing kan worden ontleend, is gelijk aan het aantal studiebelastingsuren dat met
de scholing is gemoeid. Op de website van de Stichting
Kwaliteitsregister Paramedici is te zien dat nu circa 1.750
mondhygiënisten zijn geregistreerd.
Onder de knop ‘Patiënten’ in het menu wordt de bezoeker ingelicht over wat het beroep mondhygiënist inhoudt
en wat de patiënt van een mondhygiënist kan verwachten.
Er wordt op gewezen dat de titel mondhygiënist een bij wet
beschermde titel is en dat het beroep van mondhygiënist
is geregeld in de wet BIG. Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren.
In dit menuonderdeel zijn ook verwijzingen te vinden naar
de beroepscode en de gedragsregels voor mondhygiënisten, alsmede links naar de diverse wettelijke regels die
verband houden met de beroepsuitoefening. Ook kan hier
met een zoekvenster via de postcode naar een vrijgevestigde mondhygiënist worden gezocht. Dit menupunt is
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zeer uitgebreid en
bevat via de gegeven links erg veel
informatie.
De menupunten
‘Zorgverleners’ en
‘Verzekeraars’ zijn
van weinig waarde
en bevatten in het
kort wat hierboven
al aan de orde is geweest. Wel wordt erop gewezen dat een
patiënt voor een bezoek aan een mondhygiënist geen verwijzing meer nodig heeft.
Het onderdeel ‘Ned.Tijdschrift voor Mondhygiëne’ verwijst naar het vaktijdschrift van de NVM dat 8 keer per
jaar verschijnt. Een apart deel van het tijdschrift kan de
NVM gebruiken als spreekbuis. De rest van het tijdschrift
wordt gemaakt door een onafhankelijk van de NVM opererende redactie. Tevens kunnen in dit menuonderdeel de
abonnementsvormen worden bekeken en kan men zich
meteen voor een abonnement aanmelden.
Met de knop ‘Congressen NVM’ is de congresagenda te
openen met tevens een kort overzicht van de congresprogramma’s. Aardig is dat er een aantal Powerpoint-presentaties zijn te downloaden van de sprekers van voormalige
congressen. Ook is er een artikel te lezen over ‘evidencebased’ werken in een mondhygiënepraktijk. Het menuonderdeel ‘Producten NVM’ geeft een overzicht van de
door de vereniging uitgegeven brochures met als thema’s
de arbeidsovereenkomst, een huurovereenkomst en de
zelfstandige bedrijfsvoering. Met de knop ‘Zoek een
mondhygiënist’ in het hoofdmenu kan een patiënt een
vrijgevestigde mondhygiënist zoeken. Met de knop ‘Links’
komt men bij een lange lijst van koppelingen naar websites van opleidingsplaatsen, instellingen, beroepsgroepen
en praktijken van mondhygiënisten. Ten slotte kan men
met ‘Contact’ online een bericht naar de NVM sturen.

Summary

The Dutch Association of Dental Hygienists and it’s
website
The Dutch Association of Dental Hygienists is the professional association of
all dental hygienists in the Netherlands. It’s website supplies information on
the association’s services, the Dutch Journal of Oral Hygiene, meetings, and
products to order. In addition, the website is a source of information for oral
hygiene patients.
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