
Docenten:
Onze groep docenten bestaan uit
gediplomeerd mondhygieniste, 
gediplomeerd preventive assistente en 
communicatie deskundige.

In deze opleiding staat de uitvoering van 
diverse preventie taken centraal:
o Anamnese
o Mondonderzoek weke delen en harde 

weefsels
o DPSI score
o Plaque kleurtest
o Voorlichting
o Voedingsadvies
o Mondhygiëne-instructie
o Het verwijderen van tandplak en/of 

supragingviaal tandsteen met ultrasoon 
apparatuur en handinstrumentarium

o Polijsten van gebitselementen en het 
impliceren van lokale fluoride 

o Naast bovengenoemde onderwerpen is er 
aandacht voor de Wet BIG

Daarnaast is er aandacht voor:
o Professionele houding
o Professionele communicatie
o Ergonomie
o Infectiepreventie
o Praktijkhygiëne

Voorwaarde deelname cursist:
o De tandartsassistente heeft meerdere jaren 

ervaring en/of is gediplomeerd
o De tandartsassistente is MBO niveau 4 

opgeleid en 1 jaar ervaring
o Aanwezig op alle cursusdagen
o De cursist wordt begeleidt door een 

praktijkbegeleider uit eigen praktijk 
(tandarts of mondhygiëniste)

o Verder wordt er verwacht dat de cursist, 
tussen de cursusdagen door zelfstandig 
huiswerkopdrachten uitvoert en in de 
praktijk onder begeleiding, nieuw 
verworven kennis en vaardigheden oefent

Voorwaarden deelname 
praktijkbegeleider:
o De praktijkbegeleider is een tandarts of 

mondhygiëniste
o De praktijkbegeleider neemt een actieve rol 

in bij het coachen en begeleiden en maakt 
tijd vrij voor de begeleiding en het oefenen 
van vaardigheden in de praktijk

Communicatie:
✓ Professionele relatie opbouwen
✓ Casuïstiek
✓ Eigen communicatiestijl



Het doel van de opleiding preventie 
assistent(e) is het scholen van ervaren en 
gemotiveerde tandartsassistent(e) op 
het gebied van preventie en 
mondhygiëne.
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Opleiding preventie-
assistent(e)
MBO niveau 4

Opleidingsduur:
De opleiding bestaat uit 11 
cursusdagen. De dagen zijn verdeeld in 
een theoretisch- en praktisch gedeelte. 
Verder wordt er verwacht dat de 
cursist, tussen de cursusdagen door, 
zelfstandig huiswerkopdrachten 
uitvoert en in de eigen praktijk (onder 
begeleiding) de nieuw verworven 
kennis en vaardigheden oefent. 
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