
Persmededeling hogeschool UC Leuven-Limburg & Arteveldehogeschool (Gent) 

 

Hogeschool UC Leuven-Limburg en Arteveldehogeschool starten allereerste 
Professionele Bacheloropleiding in de Mondzorg 

Nieuw beroep ter ondersteuning van de tandarts  

 

Vanaf het academiejaar 2016-2017 bieden de hogescholen UC Leuven-Limburg en 
Arteveldehogeschool (Gent) de nieuwe opleiding Professionele Bachelor in de Mondzorg aan. Dat 
heeft de Vlaamse Regering zopas bekrachtigd. De opleiding komt tegemoet aan een toenemende 
vraag op het vlak van mondzorg. Het traject leidt op tot een nieuw beroep waarbij in samenspraak 
met de tandarts delen van de mondzorg overgenomen kunnen worden. De hogescholen gingen een 
samenwerkingsverband aan met universiteiten (KU Leuven en UGent), academische ziekenhuizen 
(UZLeuven en UZGent) en internationale hogescholen.  

 

Hoog gekwalificeerde medewerker voor de tandarts 

Afgestudeerden van de nieuwe bacheloropleiding zullen handelingen mogen uitvoeren in de mond van een patiënt. Dit in 
tegenstelling tot de reeds bestaande tandartsassistenten, die de tandarts enkel mogen ondersteunen in de organisatie van de 
tandartspraktijk. 

Toon Quaghebeur, groepshoofd Gezondheid en Welzijn van UCLL: “De nieuwe bachelor legt de nadruk op de preventieve zorg 
zodat de tandarts zich meer kan richten op complexe zorgsituaties en genezing. De afgestudeerden zullen in overleg met de 
tandarts wel afgelijnde delen van de mondzorg overnemen en hem of haar bijstaan in preventie- en voorlichtingsinitiatieven en 
in de zorgverlening aan ouderen, kinderen en personen met een handicap.”  

Een gezonde mond in een gezond lichaam 

De impact van mondgezondheid op de algemene gezondheid en het welzijn is groot. Zo kunnen infecties in de mond leiden tot 
tandverlies. De patiënt past dan vaak zijn voedingskeuze aan wat mogelijks leidt tot ondervoeding. Verder kan een slechte adem 
sociaal contact bemoeilijken. Er zijn ook steeds meer studies die verbanden leggen tussen mondgezondheid en cardiovasculaire 
aandoeningen. De oplossing, tandvervanging, biedt niet steeds het gewenste resultaat op gebied van comfort en esthetiek, en is 
bovendien vaak duur. En dat terwijl de meeste aandoeningen in de mond, zoals bv. cariës, kunnen voorkomen worden mits een 
doorgedreven preventiestrategie.   

Nieuw beroep voor betere mondgezondheid 

Meer aandacht voor mondhygiëne dringt zich dus op en de zorgvraag stijgt sterk. Meer mensen behouden ook langer hun gebit. 
Daardoor neemt de werkdruk voor tandartsen sterk toe. 

De Raad van Tandheelkunde adviseerde in 2013 al tot het inrichten van een beroep dat de preventieve mondzorg op zich zou 
kunnen nemen. Claire Nuyttens, opleidingsdirecteur Arteveldehogeschool, geeft aan: “In heel wat landen bestaat dit beroep van 
‘dental hygienist’ reeds.  Het gaat om een degelijk opgeleide professional die een deel van de mondzorg op zich neemt. Een 
dergelijk beroep komt tegemoet aan de toenemende mondzorgvraag, en maakt de mondzorg toegankelijker. Het verlicht meteen 
ook het takenpakket van tandartsen.” 

Het advies was meteen ook de aanleiding voor de hogeschool UC Leuven-Limburg en de Arteveldehogeschool om een bachelor 
in de mondzorg uit te tekenen, in overleg met de beroepsverenigingen van tandartsen en de academische wereld. Bij de Vlaamse 
overheid werd toestemming gevraagd voor het opstarten van deze nieuwe opleiding.  

Internationale en academische samenwerking 

Zowel UC Leuven-Limburg als de Arteveldehogeschool sloten voor deze opleiding een samenwerkingsverband met strategische 
partners: de opleiding tandheelkunde (respectievelijk van KU Leuven en UGent), het academisch ziekenhuis uit hun regio 



(respectievelijk UZLeuven en UZGent) en internationale hogescholen. Zo garanderen ze de wetenschappelijke degelijkheid en de 
internationale gerichtheid van de nieuwe opleiding Professionele Bachelor in de Mondzorg. 

Uniek in België 

Zopas werd de opleiding formeel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Vanaf academiejaar 2016-2017  kunnen de eerste 
studenten in de mondzorg  starten aan de Arteveldehogeschool in Gent of aan UC Leuven-Limburg. Studenten volgen de opleiding 
in dagonderwijs. Een voltijdse opleiding duurt drie jaar, maar kan ook deeltijds gevolgd worden over een langere periode. Met 
deze opleiding zorgen de Arteveldehogeschool en UC Leuven-Limburg meteen ook voor een Belgische primeur. 

 

Meer info 

 UC Leuven-Limburg 
Jan Withofs, Hoofd Communicatie & Marketing, jan.withofs@ucll.be • 0473 73 69 19 
 

 Arteveldehogeschool 
Kristine De Smet, Diensthoofd Communicatie, kristine.desmet@arteveldehs.be • 0473 80 92 18 
 
 

Over UC Leuven-Limburg 

KHLeuven, KHLim en Groep T (Lerarenopleidingen) werken intens samen onder de nieuwe naam UC Leuven-

Limburg. Het is de ambitie van UC Leuven-Limburg om de sterkste opleidingen in Vlaanderen aan te bieden binnen 

een internationaal profiel en een sterke band met de KU Leuven. Door de samenwerking en integratie kan er meer 

ingezet worden op vernieuwend onderwijs, investeringen en onderzoeksprojecten in de regio. UC Leuven-Limburg 

biedt 30 professionele bachelor opleidingen aan op 10 campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan 

15 000 studenten en 1 600 medewerkers is de samenwerking één van de grootste verstrekkers van hoger onderwijs 

in Vlaanderen. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven.  

 

Meer info op www.ucll.be. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


