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De samenwerking tussen tandartsen en
mondhygiënisten: van paradox naar oplossing
Het beroep van mondhygiënist is veranderd sinds de introductie
van verticale taakherschikking. Deze verandering heeft echter nog
niet geresulteerd in een optimale samenwerking tussen tandartsen en mondhygiënisten. Vier typische kenmerken van verticale
taakherschikking worden als invloedrijke factoren beschouwd ten
aanzien van samenwerking en acceptatie van verticale taakherschikking: de transitie van een hiërarchische werkrelatie naar
een meer functionele werkrelatie, competentie en sociale status
gerelateerd aan opleidingsniveau, de relatie tussen verticale
taakherschikking en professionele identiteit en het ervaren nut van
taakherschikking. Handvatten voor onderwijsontwikkeling worden
gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en geïllustreerd met
een voorbeeld uit het tandheelkunde curriculum van Groningen.
Hoewel interprofessionele samenwerking op dit moment nog niet
optimaal lijkt te zijn, bestaan er wel inzichten voor het versterken
van de interprofessionele samenwerking tussen tandartsen en
mondhygiënisten. Echter, meer aanknopingspunten zijn nodig.
Vooral de paradox tussen professionele identiteit en interprofessionele samenwerking heeft nog weinig wetenschappelijke aandacht
gekregen.

naast zal ook het ervaren nut van verticale taakherschikking invloed hebben op het succes van de verandering in
de zorgverlening.
Bovengenoemde invloeden van verticale taakherschikking worden in dit artikel nader uitgewerkt om hun betekenis
voor de samenwerking tussen tandartsen en mondhygiënisten te kunnen wegen. Voorts wordt het belang van de soort
samenwerking voor het succes van verticale taakherschikking besproken. Tot slot zullen de praktische implicaties
voor het onderwijs worden geïllustreerd met een voorbeeld
uit het Groningse curriculum.

Transitie in werkrelatie

Het beroep van mondhygiënist is veranderd door de introductie van verticale taakherschikking waarbij tandartsen
enkele tandheelkundige basistaken met mondhygiënisten
delen (Schaub, 2008). Echter, deze verandering heeft nog
niet bijgedragen aan een optimale samenwerking. Taakherschikking tussen tandartsen en mondhygiënisten stagneert en daarvoor bestaat geen eenduidige verklaring
(Capaciteitsorgaan, 2010). De eigenlijke taakherschikking
en het verschil in opleidingsniveau tussen tandartsen en
mondhygiënisten leiden niet alleen tot juridische, praktische en organisatorische knelpunten maar resulteren ook
in sociale en psychologische uitdagingen (Raad voor de
Volksgezondheid en Zorg, 2002). Onduidelijk is welke sociaal-psychologische invloed de verticale taakherschikking
heeft op de samenwerking. Vier invloedrijke kenmerken
typeren de verandering in de samenwerking tussen tandartsen en mondhygiënisten: de transitie van een traditioneel hiërarchische naar een meer functionele werkrelatie,
het verschil in opleidingsniveau tussen tandartsen en
mondhygiënisten in relatie tot de wederzijds en subjectief
waargenomen bekwaamheid, sociale status en de invloed
van taakherschikking op de professionele identiteit. Daar-

De oorspronkelijke ondersteunende rol van de mondhygiënist is veranderd in de rol van een autonome beroepsbeoefenaar. In tegenstelling tot beroepen met een
assisterende functie, wordt een ‘autonoom beroep’ gekenmerkt door een eigen expertisegebied, professionele autonomie, zelforganisatie en wettelijke erkenning (Adams,
2004). Het expertisegebied van de mondhygiënist is preventie, de mondhygiënist is vrij toegankelijk, heeft een
eigen beroepsvereniging, wordt wettelijk erkend en heeft
een beroepsopleiding die naar 4 jaar is uitgebreid. Deze
ontwikkeling heeft de beroepsmatige verhouding met de
tandarts veranderd omdat een autonoom beroepsbeoefenaar wezenlijk verschilt van een assistent of hulpkracht.
De werkrelatie van een assistent of hulpkracht met een
beroepsbeoefenaar is in principe een hiërarchische relatie
omdat de assistent formeel niet autonoom is. Echter, de
werkrelatie tussen 2 verschillende beroepsbeoefenaren is
vooral functioneel. Het is de vraag in hoeverre de werkrelatie tussen tandartsen en mondhygiënisten daadwerkelijk
meer functioneel is geworden. De samenwerking tussen
tandartsen en mondhygiënisten is immers niet nieuw. Het
beroep van mondhygiënist bestaat al sinds 1913 (Bagur,
1997). Lang genoeg voor het ontstaan van een samenwerkingscultuur met stabiele verhoudingen en sociale posities,
verwachtingen en ingesleten routines. Verticale taakherschikking kan een werkrelatie dus wel formeel veranderen
maar culturele veranderingen vergen doorgaans meer tijd.
Mensen zijn geneigd om rollen te spelen die geassocieerd
zijn met hun sociale positie. Dergelijke sociale posities onderscheiden zich van elkaar, hebben een bepaalde sociale
status en duidelijk afgebakende verhoudingen met verwachtingen, waarden en normen. Wanneer in een sociaal
systeem een rol verandert, zoals die van de mondhygiënist,
komen traditionele verhoudingen met andere rollen, zoals
hun werkverhouding met de tandarts, onder druk te staan
(Parsons, 1970; Bennett, 2006). Ook de geslachtsverdeling
binnen de tandheelkunde en de mondzorgkunde is bepa-
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lend voor de traditionele sociale verhoudingen. Geslacht
beïnvloedt de hiërarchie binnen werkrelaties en geslachtsstereotypering is een zeer invloedrijke culturele variabele
(Katz, 1996; Batalha, 2007). In Nederland wordt, evenals
in de meeste andere landen, de tandheelkunde vooralsnog
door mannen gedomineerd terwijl binnen de mondhygiëne
voornamelijk vrouwen werkzaam zijn. Het aantal vrouwen
binnen de tandheelkunde neemt echter snel toe, terwijl het
aantal mannen binnen de mondhygiëne geleidelijk stijgt
(Parkash et al, 2006).

Th e m a : O nd er wi js v e r ni eu wi ng e n
in o p l e id in g en ta n d h e el k u nd e

sen en uitdagingen die voor elke betrokken beroepsgroep
kunnen verschillen.

Professionele identiteit, interprofessionele samenwerking en taakherschikking

Naast de veranderingen binnen de samenwerkingscultuur
waarin traditionele sociale verhoudingen verankerd liggen,
kan ook het door beide beroepsgroepen waargenomen niveauverschil tussen hbo-opgeleide mondhygiënisten en
academisch opgeleide tandartsen de professionele samenwerking beïnvloeden (Virtanen et al, 2011). Mondhygiënisten zijn bevoegd bepaalde tandheelkundetaken uit te
voeren, al dan niet in opdracht van een tandarts. Het verschil in opleidingsniveau tussen tandartsen en mondhygienisten kan daarbij een knelpunt vormen (Headrick et al,
1998). Mondhygiënisten voeren immers taken uit die aanvankelijk exclusief onderdeel uitmaakten van het takenpakket van de hoger opgeleide tandarts. Hierdoor kunnen
zowel bij tandartsen als mondhygiënisten twijfels ontstaan
over bekwaamheid (Virtanen et al, 2011; Sprod en Boyles,
2003). Echter, wanneer beide beroepsgroepen ten aanzien
van gedeelde taken exact dezelfde training ontvangen, zou
het verschil tussen hbo en universiteit geen probleem hoeven te vormen.
Opleidingsniveau hangt samen met sociale status.
Een taak kan een symbolische waarde hebben voor de
beroepsgroep die zich met die taak vereenzelvigt. Taken
worden geassocieerd met speciﬁeke beroepen en daardoor ook met de sociale status van die beroepen (Omark,
1978). Het belang van sociale status wordt, naast andere
factoren, beschreven door het Professional Project Model
van Macdonald (1995) waarin het professionele ontwikkelingsproces centraal staat. Het model is ontwikkeld om
te kunnen begrijpen hoe kennisintensieve beroepen die
door de maatschappij als autonoom beroep geaccepteerd
willen worden, te werk gaan om dit doel te bereiken. Het
begint met de behoefte zich beroepsmatig van andere beroepsgroepen te willen onderscheiden. Vervolgens streeft
men naar een hogere sociale status. Het is mogelijk dat
mondhygiënisten mede daarom geneigd zijn hun takenpakket uit te willen uitbreiden met tandheelkundige taken
(Adams, 2004). Niet omdat zij die speciﬁeke taken nodig
hebben om hun vak naar behoren uit te kunnen voeren en
ook niet omdat het de uniekheid van het beroep bevordert.
Een tandheelkundige taakuitbreiding zou de professionele
status van de mondhygiënist kunnen verhogen. Hoewel
de oorspronkelijke functie van verticale taakherschikking
gerelateerd is aan het bevorderen van een integrale patiëntenzorg, schept dezelfde professionele hervorming kan-

Verticale taakherschikking verandert het ‘professionele
landschap’. Taakherschikking zorgt ervoor dat bepaalde
taken niet langer exclusief zijn. Als beroepsbeoefenaren
vinden dat bepaalde taken de uniekheid van hun beroep
deﬁniëren en deze taken vervolgens met een andere beroepsgroep gedeeld worden, beïnvloedt dit ongetwijfeld de
samenwerking tussen die beroepsgroepen.
In elk mens schuilt een soort ‘cartograaf’ die de wereld
en zijn eigen positie daarin in kaart brengt. Die wereld
wordt beschreven in termen van mentale representaties
waarvan de professionele identiteit een onderdeel is (Fodor, 1985). De mens ontdekt die identiteit niet, zij construeert haar zelf (Bauman, 2004). Professionele identiteit
is daarmee een zelfgeconstrueerde mentale representatie
van onze professionele rol in een sociale omgeving. Wanneer onze omgeving die professionele rol door taakherschikking wijzigt, dient ook de eigen mentale representatie
van de professionele rol te veranderen, net als het bijpassende takenpakket. Echter, het veranderen van een professionele identiteit wordt meestal als een bedreiging ervaren
en roept dus weerstand op (Hean et al, 2006).
In het geval van taakherschikking gebeurt waarschijnlijk hetzelfde. De grenzen tussen het beroep van de tandarts en dat van de mondhygiënist lijken te vervagen. De 2
beroepsgroepen gaan meer op elkaar lijken en zo kan het
gevoel ontstaan dat de identiteit van beide beroepsgroepen
wordt bedreigd (Headrick et al, 1998). Onderscheid te
kunnen maken tussen de eigen beroepsgroep en andere
beroepsgroepen is dus van groot belang. Een professionele
identiteit is een sociale identiteit waarbij een individuele
beroepsbeoefenaar de behoefte heeft zichzelf als groepslid
te onderscheiden van andere beroepsgroepen (‘psychological distinctiveness’) (Tajfel en Turner, 1979). Taakherschikking lijkt het tegengestelde te doen: tandartsen en
mondhygiënisten gaan meer op elkaar lijken doordat zij
overeenkomstige taken delen. Taakoverlapping is tevens 1
van de essentiële kenmerken van interprofessionele samenwerking (Lindeke en Block, 1998). Deze paradox
draagt zeer waarschijnlijk bij aan de stagnatie van de taakherschikking tussen tandartsen en mondhygiënisten. De
paradox waarbij professionele identiteit en interprofessionele samenwerking elkaars schijnbare tegenpolen zijn,
werd al eerder onderkend door Whittington (2003). Tandartsen staan minder positief tegenover taakherschikking
dan mondhygiënisten en mondhygiënisten staan positiever tegenover professionele autonomie dan tegenover
taakherschikking (Adams, 2004; Reinders et al, 2012b).
Hoewel beide beroepsgroepen tegengestelde belangen lijken te ervaren, kan dit dus een aanwijzing zijn dat zij wel
hetzelfde willen: een eigen beroep dat zich van andere
beroepen kan onderscheiden en volwaardig en dus autonoom is. Dit zou de waargenomen tegenstelling tussen de
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beroepsgroepen dan inderdaad tot een schijnbare tegenstelling maken. Echter, om dit laatste te kunnen bewijzen
is meer onderzoek nodig.

Het nut van taakherschikking
Alvorens taakherschikking in te voeren, is het van belang te weten welke meerwaarde die kan hebben voor de
zorgverlening en voor de betrokken beroepsgroepen. Wereldwijd is er veel positieve belangstelling voor interprofessionele samenwerking (Strasser et al, 2005). Hoewel
samenwerking tussen beroepsgroepen van zorgverleners
tegenwoordig een vertrouwd concept is, ligt de oorsprong
ervan in het collectieve partnerschap binnen overheidsinstanties en de privésector (Mitchell en Crittenden, 2000).
In de jaren ’70 van de vorige eeuw werd interprofessionele
samenwerking in de zorg voor het eerst geformaliseerd in
de vorm van teams die individuele en persoonlijke zorg
verleenden. Het concept kreeg eind jaren ’80 opnieuw
aandacht vanwege aanwijzingen dat door deze vorm van
samenwerken levens werden gered. Binnen de huidige
gezondheidszorg vinden nog steeds veel veranderingen
plaats met als doel het optimaliseren van de organisatie
van de zorg op verschillende niveaus. Samenwerkende beroepsgroepen leveren met betrekking tot alle aspecten van
de patiëntenzorg hun bijdrage vanuit een breder perspectief (Baldwin, 2000). Het hervormen van zorgrollen, en
daarmee van de bestaande samenwerkingsrelaties, leidt op
operationeel niveau tot nieuwe werkwijzen (Knip, 2006).
Geen enkele individuele discipline of beroepsgroep is meer
in staat de volledige zorg van een patiënt alleen op zich te
nemen (Xyrichis en Lowton, 2008). Daarnaast is gebleken
dat vergaande professionele specialisatie heeft geleid tot
fragmentatie tussen verschillende beroepen waardoor het
praktisch onmogelijk wordt om problemen op een holistische manier te benaderen (Buchan et al, 2001). Wanneer
problemen elkaar overlappen of in elkaars verlengde liggen, is een goede organisatie van teamwork vereist (Hall
en Weaver, 2001). Die organisatie verloopt, om meerdere
redenen, niet altijd vlekkeloos. Problemen behoren soms
tot verschillende disciplinegebieden en wanneer problemen met elkaar interfereren, is de beste oplossing voor het
ene probleem niet altijd de beste oplossing voor een ander
probleem van dezelfde patiënt. Het kan zelfs gebeuren dat
een oplossing van een speciﬁeke discipline het probleem
vergroot dat door een andere discipline is waargenomen
(Stoffels, 2008). Gebrek aan samenwerking kan leiden tot
negatieve uitkomsten, zoals dubbel werk, vertragingen en
fouten (Øvretveit et al, 1997).
Binnen de mondzorg is in verschillende landen een tekort aan tandartsen vastgesteld (Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, 2002; Marshall en Spencer, 2006). Het
huidige zorgaanbod blijft achter bij de stijgende vraag naar
mondzorg. Het aantal gezondheidsproblemen per individuele patiënt neemt toe door de vergrijzing. Verbetering
van effectieve zorg door integrale benadering vergt goede
interprofessionele samenwerking.
Met drastisch stijgende kosten is kostenreductie een
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ander belangrijk motief voor het stimuleren van interprofessionele samenwerking in de zorg. Ook het verbeteren
van het management van organisaties en individuele medewerkers, het handhaven van de zorgkwaliteit, technologische innovatie en veranderingen in wet- en regelgeving
kunnen ten grondslag liggen aan de behoefte en noodzaak
tot meer samenwerking tussen beroepsgroepen (Buchan et
al, 2001).
Om de stagnatie van taakherschikking tussen tandartsen en mondhygiënisten te kunnen oplossen, is het nodig
na te gaan waarin verschillende professionele samenwerkingsvormen van elkaar verschillen. Vervolgens is het van
belang na te gaan welke samenwerkingsvorm tussen tandartsen en mondhygiënisten het meest gangbaar is en hoe
dit gerelateerd kan worden aan verticale taakherschikking.

Verschillende samenwerkingsvormen
Verschillende vormen van professionele samenwerking
zijn te plaatsen op een continuüm van uniprofessioneel
naar transprofessioneel (Headrick et al, 1998). Er is sprake
van uniprofessionele samenwerking wanneer het een samenwerking tussen de leden van dezelfde beroepsgroep
betreft. Een andere vorm is de multiprofessionele samenwerking, waarbij een expliciete scheiding van taken bestaat tussen 2 of meer beroepsgroepen. De samenwerking
is dan alleen gericht op coördinatie. Bij interprofessionele
samenwerking bestaat er een overlap in het takenpakket
van 2 of meer beroepen. Dit laatste is bij taakherschikking
het geval. Bovendien kenmerkt interprofessionele samenwerking zich door inhoudelijke afstemming tussen 2 of
meer beroepen. Verschillende beroepsgroepen delen de
besluitvorming en zijn samen verantwoordelijk voor de
zorgplanning. Een professionele samenwerking waarbij 2
of meer beroepsgroepen exact dezelfde taken uitvoeren,
wordt transprofessionele samenwerking genoemd.
Hoewel in de wetenschappelijke literatuur steeds vaker onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende
vormen van professionele samenwerking op basis van het
aantal betrokken beroepsgroepen (2 of meer) en het type
interactie daartussen, worden termen als multiprofessionaliteit en interprofessionaliteit nog vaak als uitwisselbare concepten toegepast (Headrick et al, 1998). Dit kan
tot onnodige verwarring leiden omdat juist het type interactie tussen beide beroepsgroepen van belang is voor het
begrijpen van de stagnatie van taakherschikking tussen
tandartsen en mondhygiënisten vanuit een organisatiepsychologisch perspectief.
Als de formele deﬁnitie wordt gehanteerd, is de samenwerking tussen tandartsen en mondhygiënisten niet
te typeren als een multiprofessionele samenwerking. Multiprofessionaliteit kenmerkt zich tenslotte door een strikte
scheiding tussen de taken van 2 of meer beroepsgroepen.
Verticale taakherschikking tussen tandartsen en mondhygiënisten leidt juist tot een taakoverlapping. De samenwerking tussen de beroepsgroepen zou dan interprofessioneel
moeten zijn. Interprofessionaliteit kenmerkt zich echter
niet alleen door een taakoverlapping maar omvat ook een
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gedeelde besluitvorming en zorgplanning. Alleen wanneer
beide beroepsgroepen autonoom zijn, is interprofessionele
besluitvorming mogelijk. Wet- en regelgeving kunnen die
gelijkwaardige besluitvorming vastleggen, maar het zijn de
mensen in het werkveld die veranderingen daadwerkelijk
mogelijk maken (Johnson, 2009). Verschillende onderzoeken laten niettemin zien dat de autonomie van mondhygiënisten nog niet tot volle wasdom is gekomen (Adams,
2004; Kravitz en Treasure, 2007). Het feit dat voor het uitvoeren van een aantal verrichtingen de opdracht van een
tandarts is vereist, is hieraan mede debet.
De vraag is of een mondhygiënist onder die voorwaarden een assistent of hulpkracht met een taakuitbreiding is
of een beroepsbeoefenaar met (secundaire) tandheelkundige basistaken. De traditionele verhouding van de mondhygiënist met de tandarts is een ondersteunende werkrelatie.
Het opleidingsverschil tussen tandartsen en mondhygiënisten en de geslachtsverdeling binnen de beroepsgroepen
zou die traditionele verhouding in stand kunnen houden.
Bovendien wordt de taakherschikking tussen tandartsen
en mondhygiënisten ‘verticaal’ genoemd en heeft de term
‘verticale taakherschikking’ een hiërarchische connotatie. Wanneer interprofessionele samenwerking bevorderd
dient te worden, moet worden nagegaan welke factoren
bijdragen aan het succes van een dergelijke samenwerking.

Th e m a : O nd er wi js v e r ni eu wi ng e n
in o p l e id in g en ta n d h e el k u nd e

De uitdagingen rond interprofessionele samenwerking
tussen tandartsen en mondhygiënisten hebben tot het
Groningse regiemodel geleid. Hierbij fungeert de tandarts
als regisseur van de mondzorg (Stegenga et al, 2010).
Naast mondhygiënisten worden ook andere spelers door
de tandarts geregisseerd, zoals preventieassistenten, gedifferentieerde en gespecialiseerde tandartsen. Dit betekent dat de tandarts het overzicht dient te bewaren op het
integrale zorgtraject van individuele patiënten en op de
samenwerking tussen alle actoren. Dit artikel beperkt zich
tot de samenwerking tussen tandartsen en mondhygiënisten terwijl de regierol van de tandarts eigenlijk breder is.
Wanneer tandartsen en mondhygiënisten goed zicht
hebben op elkaars takenpakket, professionele grenzen en
interprofessionele raakvlakken kan integrale zorg tot stand
komen. Voor de integrale totstandkoming van een individueel behandelplan is tussen tandartsen en mondhygiënisten overleg nodig dat niet zozeer een informerend en
delegerend karakter heeft, maar dat vooral een inhoudelijke en planmatige afstemming betreft. Zowel tandartsen als
mondhygiënisten zouden deze wijze van samenwerken al
tijdens hun opleiding moeten leren. In dergelijk overleg
moeten beide (toekomstige) zorgverleners de patiëntcasuistiek geïntegreerd kunnen benaderen. Met andere woorden: zij moeten samen kunnen nagaan hoe de expertise
van beide beroepen elkaar kunnen versterken in het nastreven van optimale zorg. Het gaat dan niet langer om gescheiden kennisdomeinen (zoals bij multiprofessionele
samenwerking het geval is) maar om onderling afhankelijke kennisdomeinen die elkaar aanvullen. Voor de mond-

zorg betekent dit dat tandartsen en mondhygiënisten ieder
de samenhangende klinische voorwaarden scheppen die
nodig zijn voor het behalen van een optimaal resultaat in
het voordeel van de patiënt.
De Groningse opleidingen Tandheelkunde (Rijksuniversiteit Groningen/Universitair Medisch Centrum Groningen) en Mondzorgkunde (Hanzehogeschool Groningen)
hanteren 3 vormen van professioneel onderwijs: uniprofessioneel, multiprofessioneel en interprofessioneel. Het
inzicht dat professionele identiteit en interprofessionele
samenwerking elkaars schijnbare tegengestelden zijn,
heeft geleid tot nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs van beide opleidingen. Tandheelkunde heeft meer interprofessioneel onderwijs geïntroduceerd omdat dit type
onderwijs zich expliciet richt op professionele kennismaking en socialisatie (Lee en Williams, 1994). Wanneer studenten beter op de hoogte zijn van elkaars (toekomstige)
takenpakket en de grenzen van dat pakket, zijn ze beter in
staat in te schatten hoe zij elkaar beroepsmatig kunnen
aanvullen. Daarnaast dienen studenten zich bewust te zijn
van de principes en mogelijkheden rond interprofessionele
samenwerking. Dit bewustzijn kan samenwerkingsstijlen
gerelateerd aan traditionele verhoudingen veranderen en
interprofessionele samenwerking stimuleren (Morison et
al, 2008). Omdat studenten tandheelkunde en mondzorgkunde een andere wettelijke status bezitten dan afgestudeerde (en geregistreerde) tandartsen en mondhygiënisten,
dient het onderwijs dat verschil in bevoegdheden te ondervangen. Dat kan gebeuren door gebruik te maken van samenwerkingssimulaties en studenten onderdeel te laten
zijn van klinische besluitvorming die is ingebed in een
supervisiemodel met bevoegde klinische docenten.
Een voorbeeld van een Groningse samenwerkingssimulatie is de ‘Oral Health Practice Game’. Deze simulatie
is in 2011 ingevoerd. Aan de simulatie gaat een onderwijsreeks vooraf waarbij verschillende zorgverleners de studenten gezamenlijk theoretisch voorbereiden op onder
andere wetgeving, teamontwikkeling en bedrijfsorganisatie in relatie tot interprofessionele samenwerking. De
praktische onderwijsreeks betreft de ‘Oral Health Practice
Game’. Gemengde teams van 4 tot 6 studenten tandheelkunde en mondzorgkunde krijgen vervolgens de opdracht
om een interprofessionele mondzorgpraktijk op te zetten.
Via intranet krijgt ieder team toegang tot opdrachten die te
maken hebben met de bedrijfskundige opzet van hun ﬁctieve mondzorgpraktijk. Daarnaast moeten de studenten
de juridische kaders voor samenwerking, de praktijkorganisatie, de klinisch inhoudelijke afstemming en de teambuilding voor hun gesimuleerde praktijk uitwerken. De
interprofessionaliteit van elk team wordt in een voorronde
beoordeeld. Tot slot gaan de 4 beste teams door naar de
ﬁnale van de Integralis Competitie en ontvangt het winnende team de prijs voor de meest interprofessionele
mondzorgpraktijk: de Integralis Prijs. Door competitie tussen interprofessionele groepen te stimuleren, wordt op een
positieve manier gebruik gemaakt van de menselijke neiging om de eigen groep voor te trekken en een positievere
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houding jegens eigen groepsleden te ontwikkelen in vergelijking met andere groepen. Hierdoor kan niet alleen een
positieve houding worden gestimuleerd ten opzichte van
interprofessionaliteit maar wordt ook getracht het ontstaan van competitie tussen beide beroepsgroepen tegen te
gaan. Dergelijke competitie kan immers, door hetzelfde
mechanisme, tot meer sociale afstand leiden. Dit mechanisme, beter bekend als het ‘ingroup-outgroup mechanisme’, is gebaseerd op de ‘Social Identity Theory’ van Tajfel
en Turner (1979).
In 2011 is de ‘Oral Health Practice Game’ geëvalueerd
door 53 studenten naar hun mening te vragen met betrekking tot de waargenomen samenwerking en professionele
identiteit in relatie tot het ervaren imago. Het onderzoek
had een respons van 79%. Van de respondenten vond 51%
dat de simulatie hen hielp zich in te leven in de professionele rol. De professionele context van de simulatie zou
daarom versterkt dienen te worden. Deze 51% van de studenten vond hun eigen team doorgaans interprofessioneler
dan andere teams. Van de respondenten vond 76% dat hun
eigen team ten minste op nominaal niveau functioneerde.
Met nominaal teamniveau wordt bedoeld dat een team een
sociale samenhang heeft (zonder subgroepen of geïsoleerde
teamleden) en productief genoeg is om de opdrachten binnen de vastgestelde tijd uit te werken. Meerdere deelnemers
gaven echter aan dat er meer tijd beschikbaar zou moeten
zijn om een betere teamontwikkeling mogelijk te maken en
de opdrachten diepgaander uit te kunnen werken. Van alle
respondenten vond 60% dat zij daadwerkelijk interprofessioneel hebben samengewerkt.
Tot slot werd de ervaren sociale interactie tijdens de
simulatie gemeten door studenten tandheelkunde en
mondzorgkunde te vragen welke eigenschappen zij zichzelf en elkaar toekennen. Deze meting was gebaseerd op
het Claim-Affirmation Model van Holmes (2001) waarbij
een persoon aanspraak kan maken op bepaalde kenmerken of deze kenmerken juist verwerpt. Daarnaast kan een
persoon het gevoel hebben dat diezelfde kenmerken worden bevestigd of juist worden verworpen door zijn sociale
omgeving, in dit geval de samenwerkingspartners. Professionele kenmerken waren vooraf geïnventariseerd met semigestructureerde interviews en waren verder afkomstig
uit een literatuuronderzoek naar samenwerking. Verschillende niveau-, bekwaamheids-, communicatieve en relationele kenmerken werden door de studenten beoordeeld
met een psychometrische 6-puntenschaal met tegenovergestelde begrippen op de 2 uitersten.
Uit de resultaten bleek dat 96,4% tot 100% van de
studenten tandheelkunde overeenstemming had ervaren
tussen hun professionele identiteit en hun professioneel
imago onder studenten mondzorgkunde. Zij kregen het gevoel dat studenten mondzorgkunde hen slimme, bekwame
en hoog intelligente beroepsbeoefenaars vonden en maakten ook zelf aanspraak op die kenmerken. Van alle studenten tandheelkunde kreeg 21,4% tot 33,3% het gevoel dat
identiteit en imago niet met elkaar in overeenstemming
waren. Studenten mondzorgkunde gaven hen het gevoel

dat zij solistisch, tegenwerkend en conservatief waren.
Van alle studenten mondzorgkunde vond 96% zichzelf
sympathiek, vriendelijk en meewerkend. Studenten tandheelkunde gaven hen ook het gevoel dat zij over die 3 eigenschappen beschikten. Echter, 20,8% tot 28% van alle
studenten mondzorgkunde kreeg het gevoel dat studenten
tandheelkunde hen een laag niveau, onderdanigheid en
volgzaamheid toekenden.
De eerste resultaten van de Oral Health Practice Game
zijn veelbelovend, maar er is ruimte voor verbetering. Op
basis van de resultaten worden daarom direct nieuwe verbeteringen doorgevoerd die op hun beurt geëvalueerd
zullen worden. De samenwerking tussen tandartsen en
mondhygiënisten zal in Groningen, ook in de toekomst,
een speerpunt blijven.

Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde

321

Tot slot
In de beschreven literatuur en onderwijservaringen zijn
aanwijzingen te vinden dat de samenwerking tussen
tandartsen en mondhygiënisten niet alleen verbeterd
moet worden maar ook kan worden. De proﬁlering van
beroepsverenigingen en opleidingen kunnen traditionele
verhoudingen veranderen, opleidingen kunnen interprofessionaliteit versterken door interprofessioneel onderwijs aan te bieden en de professionele identiteit van haar
studenten te beïnvloeden door zelf een interprofessionele
voorbeeldrol te spelen. Ook wanneer zorgverleners uit het
werkveld zich meer bewust worden van de verschillende
vormen van professionele samenwerking en van het nut
van de interprofessionele samenwerking in het bijzonder,
kan de kwaliteit van de mondzorg door een meer integrale
samenwerking worden vergroot. Wederzijdse behoeften en
belangen van tandartsen en mondhygiënisten moeten dan
wel worden herkend en erkend. Voorts moeten de sociaalpsychologische implicaties van interprofessionele samenwerking, in het bijzonder taakherschikking, niet worden
onderschat. Meer wetenschappelijk onderzoek kan een
bijdrage leveren aan het oplossen van de paradox tussen
professionele identiteit en interprofessionele samenwerking. Het belang van de patiënt dient immers de belangen
van afzonderlijke beroepsgroepen te overstijgen.
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