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Preventie-assistent 
en mondhygiënist 

Vanwege het grote tekort aan tandartsen in Nederland heeft er de laatste jaren een kentering plaatsge-
vonden in de taakverdeling in de tandartspraktijk. Waar de tandartspraktijk vroeger enkel bestond uit één 
tandarts met assistente, werken in de moderne praktijk ook preventie-assistenten en mondhygiënisten. Veel 
patiënten weten niet precies wat de taken zijn van een preventie-assistent of mondhygiënist en waarvoor ze 
bij hen terecht kunnen.

Alles voor een glimlach

Wat doen zij
Zowel de preventie-assistent als de mondhygiënist richten zich op 
preventie en mondverzorging om zo tandbederf en tandvleesaandoe-
ningen te voorkomen en te bestrijden.

Preventie-assistent
De preventie-assistent is een tandartsassistent die is opgeleid voor 
het uitvoeren van preventieve behandelingen. De preventie-assistent 
kan de conditie van het tandvlees in kaart brengen en tandsteen en 
tandplak verwijderen boven het tandvlees. Verder kan de preventie-
assistent polijsten, fluoride aanbrengen en voorlichting en instructie 
geven. Een preventie-assistent mag ook polijsten, aanslag  verwijderen, gebitsafdrukken maken en fluoride geven. Met een 
aanvullende opleiding mag een preventie assistente ook kiezen sealen en verdoving geven. Alle behandelingen die een preventie-
assistent uitvoert zijn in opdracht van de tandarts. De tandarts is eindverantwoordelijk en moet de preventie-assistente be-
kwaam achten.

Mondhygiënist
De mondhygiënist kan u helpen om uw tandvlees en kaakbot conditie in kaart te brengen. Dit is van belang omdat uw tandvlees 
en kaakbot het houvast zijn van uw tanden en kiezen. Als er verval optreedt hierbij, dan kunnen uw tanden en kiezen los gaan 
staan of u kunt ze zelfs verliezen. De mondhygiënist helpt u vervolgens met advies, voorlichting en instructie hoe u zelf uw gebit 
dagelijks goed kunt onderhouden. Denk hierbij aan poets- en voedingsgewoontes, maar vooral ook aan tussen de tanden in 
reinigen met ragers. De mondhygiënist kan uw gebit reinigen waarbij zij bevoegd is om zowel onder als boven het tandvlees de 
tanden en kiezen en de worteloppervlakken te ontdoen van tandsteen en tandplak. Verder is een mondhygiënist ook bevoegd 
om te polijsten, aanslag te verwijderen, fluoride te geven, kiezen te sealen en gebitsafdrukken te maken. Evenals röntgenfoto’s 
maken en lokale verdoving geven. De huidige opleiding tot mondhygiënist (mondzorgkunde) leidt zelfs op voor het uitvoeren 
van controles en vullingen door de mondhygiënist. 
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