Weten we voldoende?

Taakdelegatie in
de praktijk
De eerste gedachte bij het onderwerp ‘Taakdelegatie’ is ongetwijfeld dat dit een thema
is waarover we toch onderhand wel voldoende weten. Niets is echter minder waar. Dat
blijkt maar weer uit een recente uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG)1. In deze zaak kreeg de tandarts een berisping voor een onjuiste
wijze van taakdelegatie.
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Het CTG wĳst er in deze zaak op dat de behandeling - het
vervangen van de oude amalgaanrestauratie door een
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“De mondhygiënist heeft de
handelingen verricht zonder opdracht
van en zonder toezicht door
een tandarts.”
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