
Persmededeling Hogeschool UCLL:  

“Beslissing minister De Block over Mondhygiënist zorgt voor kortere 
wachttijden in de tandartspraktijk” 

Leuven, 30/03/2018.- Hogeschool UCLL is tevreden met de publicatie van het koninklijk besluit 
over de mondhygiënist. De UCLL-studenten van de professionele Bachelor in de Mondzorg 
(Campus Leuven-Gasthuisberg) krijgen door dit besluit bevoegdheden in de tandartspraktijk. Een 
bezoekje brengen aan de tandarts kan in de nabije toekomst dus anders verlopen: tandartsen én 
mondhygiënisten zullen patiënten opvangen en samenwerken. Deze nieuwe opleiding als Bachelor 
in Mondzorg, sinds 2016, is erg populair en telt nu al meer dan 200 studenten. 

Nieuw paramedisch beroep van ‘mondhygiënist’  

Het koninklijk besluit voor de uitoefening van het paramedisch zorgberoep in de mond- en tandzorg 
is gelanceerd: de mondhygiënist. Zoals de samenwerking tussen de verpleegkundige en de arts, zal er 
in de toekomst een mondhygiënist samenwerken met een tandarts. Hun voornaamste rol situeert 
zich in de preventieve mondzorg met voorlichting, adviezen en technische handelingen voor een 
gezonde mond. .  
 
Vlaanderen haakt zich hiermee vast aan de Europese context waar de samenwerking tussen de 
mondhygiënist en de tandarts al langer gekend is en beiden in team werken om de mondgezondheid 
te optimaliseren. 
 
Takenpakket 
Mondhygiënisten zullen een aantal preventieve handelingen autonoom kunnen uitvoeren, zoals het 
evalueren van iemands mondhygiëne, het geven van mondzorgadvies, het opstellen van een 
preventief zorgplan en het professioneel reinigen van iemands tanden.  
 
Daarnaast zullen ze bepaalde voorbereidende en preventieve handelingen mogen uitvoeren in 
opdracht van een tandarts. Het gaat bijvoorbeeld over het verwijderen van tandsteen, het 
verwijderen van hechtingen en het bedienen van medische beeldvormingsapparaten. Bij deze 
handelingen is een nauwe samenwerking met de delegerende tandarts noodzakelijk. 
 
Tevens zijn voorlichting, communicatie en gezondheidsbevordering grote pijlers in hun contact met 
de zorgcliënten. 
 
Opleiding 
Reeds sinds 2016 zijn studenten gestart in drie-jarige opleiding bij Hogeschool UCLL en 
Arteveldehogeschool. Vanaf april 2018 starten de stages in de universitaire tandheelkundige 
klinieken en vanaf oktober 2018 zijn er stagiairs in de privépraktijken en in de setting van kwetsbare 
groepen. De mondhygiënist krijgt namelijk ook een rol bij de oudere patiënt die al dan niet in een 
woonzorgcentrum verblijft of mindervalide personen in thuisvervangende instellingen De 
mondhygiënist vergemakkelijkt voor deze doelgroepen de toegang tot de mondzorg.  
 
Ook binnen de Centra voor Leerlingenbegeleiding kunnen mondhygiënisten een rol spelen. Ze 
kunnen tandproblemen vroegtijdig opsporen en leerlingen indien nodig doorsturen naar een 
tandarts of de tandarts-specialist. 
 
 
Contact 



Katrien Vekemans, Opleidingshoofd UCLL Mondzorg, Campus Gasthuisberg 
katrien.vekemans@ucll.be • 0486 63 00 04 
 
Jan Withofs, hoofd Communicatie, Hogeschool UCLL 
jan.withofs@ucll.be • 0473 73 69 19 
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