
Rt 
Normaal 

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici 

'Ik heb het wel erg druk', zegt een jongere 

vrolJW tijdens de intake. 'Mijn vriend heeft 

in maart 5 weken met Corona op de IC 

gelegen, en moet nu nog steeds vier keer in 

de week naar de revalidatie. Hij kon eigenlijk 

helemaal niks meer. Ik moet hem overal 

naar toe brengen. Hij is erg moe en ik denk 

eigenlijk dot hij nooit meer de oude wordt.' 

Inmiddels zijn dit soort gesprekken in 

onze praktijk, midden in de eerste Corona 

brandhaard, geen uitzondering meer. Hier 

heeft een grote groep mensen familie, 

buren of kennissen die op de één of andere 

manier getroffen zijn door Covid-19. 

Als ik al eens twijfel aan de noodzakelijkheid 

van al die hygiënemaatregelen die we 

bespreken in de commissie Leidraad 

Mondzorg Corona, don duurt dot no zo'n 

gesprek in ieder geval niet long. 

Op het moment dot ik deze column 

schrijf, is versie 5.0 van de leidraad net 

klaar! De leidraad moet namelijk actueel 

blijven en wordt daarom herzien bij iedere 

beleidswijziging of no aanleiding van 

nielJWe wetenschappelijke inzichten. Verder 

is het te hopen dot het virus ook in het 

komende najaar en voorjaar onder controle 

blijft, zodat wij onze zorg op ons normale 

niveau kunnen blijven verlenen. 

Binnen het bestuur van de ONT zijn de 

dagelijkse werkzaamheden no de vakanties 

ook weer opgepakt. We hebben zogezegd 

kunnen afschalen van code rood naar code 

oranje. De Mondzorgolliontie stoot zeker 

nog paraat, moor de verenigingen kunnen 

zich nu ook weer met eigen onderwerpen 

aan de gong. Aan ons nu de taak om 

het ONT op de toekomst voorbereid én 

coronoproof te maken. Ik ben benieuwd 

hoeveel 'oud' er nog in het 'nielJWe' 

normaal zit. 

Rob van Straten, 

Vice-voorzitter ONT 

Door de uitbraak van COVID-19 brak een bijzondere periode aan voor de Organisatie 

van Nederlandse Tandprothetici en haar leden. In deze speciale Dental Revu geven 

we een terugblik op de achterliggende periode vanuit het perspectief van de 

voorzitters van de beroepsverenigingen waarmee de ONT de Mondzorgalliantie 

vormt: de ANT, KNMT en NVM-mondhygiënisten. Ook volgen drie verhalen van 

tandprothetici over deze bijzondere periode. We wensen je veel leesplezier. 

ANT-voorzitter Jan Willem Vaartjes 

'Het geeft enorm veel krachten 
om gezamenliik op te trekken' 

Een boeiende theorie: de vier mondzorgorganisaties konden tijdens de 

coronapiek als alliantie zo snel schakelen en constructief meedenken met 

overheid en zorgverzekeraars, omdat ze hier als afzonderlijke partijen al 

bekwaamd in waren. Een interview met Jan Willem Vaartjes, voorzitter van de 

Assoàatie Nederlandse Tandartsen (ANT). 

Wie zijn fantasie de vrije loop laat, zou 

de vier mondzorgorganisaties kunnen 

vergelijken met kinderen uit hetzelfde gezin. 

Zolang zij het zich kunnen heugen, vraagt 

ieder voor zich bij de ouders om aandacht 

voor zijn positie en voorstellen. De ene telg 

houdt bijvoorbeeld een doortimmerd betoog 

dat zijn mooie rapportcijfers horen te worden 

beloond met extra kleedgeld. Een andere 

beargumenteert dat hij inmiddels oud 

genoeg is om op hetzelfde tijdstip naar bed 

te gaan als zijn broers en zussen. Kortom, 

iedereen bepleit voortdurend zijn belangen 

en streeft naar versterking van zijn profiel. 

Maar laten we nu eens verder fantaseren 

en het scenario bedenken waarin de 

kinderen een gezamenlijke en veel grotere 

drijfveer krijgen: ze willen met pa en ma 

naar Euro Disney. Dan zijn meer denk- en 

overtuigingskracht en goede gedragingen 

nodig om het doel te bereiken dan zij 

als individu zouden kunnen leveren. 

Afzonderlijke pleidooien zullen onvoldoende 

gewicht in de schaal leggen; het is nodig één 

vuist te maken. Wie de redenering van Jan 

Willem Vaartjes over de mondzorgalliantie 

volgt, kan concluderen dat het in het voorjaar 

ook ongeveer volgens deze wijze is gelopen 

met de vier koepelorganisaties. 

Als eerste 

Die redenering van de ANT-voorzitter luidt 

als volgt: 'We waren zo gewend om met 

elkaar te vechten en op te komen voor onze 

belangen, dot ieder voor zich bijvoorbeeld 

lijntjes had richting stakeholders en bedreven 

was in het maken van statements in media. 

Daarin waren we gepokt en gemazeld. 

Toen zich dus de coronacrisis aandiende, 

waren we gezamenlijk niet alleen goed 

voorbereid om bijvoorbeeld in rop tempo de 

Leidraad Corona Mondzorg (LCM) te maken, 

moor wisten we ook het stuk goed voor het 
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