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HOE ONTWIKKEL  
JIJ JE BINNEN DE 
COMPETENTIE 
SAMENWERKING? 
Heel graag nemen we jullie opnieuw mee in de wereld van de 
CanMEDS. Als je het beroepsprofiel van de mondhygiënist 
doorleest zal het je opvallen hoeveel nadruk er (terecht) ligt 
op het belang van samenwerken …

Figuur | De competentiegebieden zijn gebaseerd op de 

systematiek van de Canadian Medical Education Directives 

for Specialists (CanMEDS).

De competentie samenwerking voor de mondhygiënist gaat 
uit van het volgende:

IK …
 r … werk samen met mijn patiënt én met mijn  

collega-zorgverleners in een (mondzorg)team;

 r … verleen zorg vanuit het perspectief van gezondheids-

bevordering, gedragsverandering en het stimuleren 

en ondersteunen van de zelfzorg door mijn patiënt;

 r … ben gericht op samenwerking en overdracht bin-

nen de (mond)zorgketen;

 r … leg verantwoording af en vergroot de samenwer-

king door noodzakelijke informatie vast te leggen een 

adequate statusvoering bij te houden;

 r … werk samen met zorgverleners buiten het eigen 

zorgdomein en het sociale domein, om de continuï-

teit van de zorg te kunnen waarborgen;

 r … zorg ervoor dat de focus van deze samenwerking 

ligt op de mate waarin verschillende deskundigen el-

kaar aanvullen en gezamenlijk een optimale zorguit-

komst kunnen bereiken.

Hieronder lees je een beknopte samenvatting hoe dit in het 
beroepsprofiel is vertaald.  

Samenwerken … met je patiënt 
Patiënten zullen steeds vaker zelf hun zorg organiseren, al  

dan niet met ondersteuning. De focus van de samenwerking 

met je patiënt ligt daarom op het stimuleren van gezondheid en 

welbevinden én het vergroten van veerkracht en de eigen regie, 

om zodoende samen te bepalen welke zorg nodig/gewenst is 

(shared decision making).

Samenwerken … met mondzorgprofessionals
Om aan de zorgvraag van je patiënt te kunnen voldoen werk je, 

waar nodig, samen met je collega’s binnen de mondzorg 

(mondhygiënisten, (gedifferentieerde) tandartsen, tandprothetici, 

kaakchirurgen, orthodontisten). Het is daarbij van belang dat je 

kennis hebt van deze deskundigheidsgebieden en de grenzen 

van bekwaamheden (h)erkent. 

Samenwerken … met overige (zorg)professionals
Vanuit een holistische benadering richt je je als mondhygiënist 

op de totale gezondheid en het welzijn van je patiënt, zoals  

sociale leefomgeving. Jij kan als zorgprofessional een  

verbindende factor (verwijzer) zijn door samen te werken met 

de wijkverpleegkundige, de mantel- en thuiszorg, de huisarts of 

een specialist ouderengeneeskunde. 

Interprofessioneel samenwerken
In deze vorm van samenwerken tussen verschillende disciplines 

is de (zorg)vraag van de patiënt het uitgangspunt. Als mond-

hygiënist ben je specialist op jouw vakgebied, maar ben je ook 

in staat om over de grenzen heen te kijken en verbindingen te 

leggen: de T-shaped professional. 

Preventie
Om problemen op het vlak van de mondgezondheid in een 

vroeg stadium te signaleren, is het voor jou als mondhygiënist 

van belang om samen te werken met thuiszorg, wijkverpleging, 

huisartsenzorg, verloskundigen, logopedisten, etc. 

Rol in de samenleving
Naast de zorg voor je patiënten die de praktijk bezoeken is jouw 

actieve rol in de samenleving zeer gewenst. Hierbij valt te denken 

aan samenwerkingsverbanden met consultatiebureaus, scholen, 

buurtcentra en participatie in wijkteams. 

Dus ga eens bij jezelf na: welke vormen van samenwerking en 

afstemming zie jij terug in jouw werk? De ICO-groepen of vakin-

houdelijke overleggen zijn hiervan een mooi voorbeeld. Deze 

deskundigheidsbevorderende activiteiten worden ook nog eens 

beloond met KRM-punten. Ben je benieuwd of jouw samenwer-

kingsactiviteiten voor KRM-punten in aanmerking komen, 

neem gerust contact met ons op info@kieskrm.nl.


