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De Leergang Parodontologie is in 2014 in de markt gezet met in eerste instantie als doel 

de rol van de mondhygiënist in het parodontale behandeltraject en de samenwerking met 

andere mondzorgprofessionals te versterken. Echter de rol van de tandarts als regisseur 

van het integrale behandelplan en bewaker van het zorgdoel is in dit traject evenzeer 

belangrijk. Tandarts Marieke Smits besloot de opleiding in 2021 te volgen en is daarmee 

de eerste tandarts die in december van dit jaar de leergang afrondt.

Leergang 
Parodontologie

”Succesvollere samenwerking en een beter resultaat voor de patiënt”

Wat maakt de parodontologie zo in-
teressant?
“De parodontologie vormt letterlijk en fi-
guurlijk de basis in de tandheelkunde. Je 
blust geen brandjes, maar werkt aan een 
gezond fundament dat je samen met de pa-
tiënt op peil houdt over een langere periode. 
Daarbij vervult het gedrag van de patiënt 
een sleutelrol. 

Parodontologie is dan ook meer dan een 
technisch trucje of het kunstje van de tand-
arts of mondhygiënist. Het is veel meer een 
kwestie van de juiste voorwaarden creëren 
om samen met de patiënt een herstel van 
het parodontium in te zetten. Want wanneer 
het parodontium gezond is kun je tandheel-
kundig verder bouwen, bijvoorbeeld door 
restauratieve of orthodontische therapie. 
Echter zonder medewerking van de patiënt 
behaal je binnen de parodontologie geen re-
sultaat en die heeft hierin dan ook een sleu-
telrol. Je hebt als tandarts dus niet alles in 
de hand en dat vind ik interessant. Uiteraard 
komt er bij de parodontale behandeling ook 
een stuk technisch handelen kijken, maar 
het draait vooral om de communicatie met 
en de gedragsbegeleiding van de patiënt en 
dat maakt het vakgebied van de parodonto-
logie voor mij zo boeiend en leuk. 

Marieke werkt als tandarts algemeen 
practicus bij Bouriciuslaan Tandart-
senpraktijk in Drachten; een grote 

praktijk met een eigen tandtechnisch lab 
en 10 tandartsen die allen hun eigen aan-
dachtsgebied hebben. Ze maakte een jaar 
geleden de overstap naar deze praktijk om 
zich verder te ontwikkelen en stuurt in-
middels het team van mondhygiënisten en 
preventie-assistenten aan.

Voordat Marieke in deze praktijk ging wer-
ken, had ze 12 jaar lang als tandarts in een 
kleine groepspraktijk in Drachten gewerkt, 
waar ze veel paro-behandelingen deed. 
Fridus van der Weijden (parodontoloog 
erkend door de NVvP en implantoloog er-
kend door de NVOI, red.) werkte daar ook 
en ze kon makkelijk met hem overleggen. 
Dit overleg met een parodontoloog maakte 
haar steeds enthousiaster voor het vakge-
bied, maar ondanks de kennis die ze hier-
mee opdeed, de vele behandelplannen die 
ze schreef en de patiënten die ze begeleid-
de, was ze op zoek naar een betere basis 
binnen de parodontologie. In haar zoek-
tocht naar een opleiding die haar hierbij 
kon helpen kwam ze op het spoor van de 
Leergang Parodontologie die Schelte Fok-
kema geeft.
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er nodig is om tot een goed behandelplan 
te komen”.

Waarom heb je gekozen voor de Leer-
gang Parodontologie?
“Ik was op zoek naar een gedegen theore-
tisch kader voor mijzelf om beter te begrij-
pen waarom ik soms tegen problemen aan-
liep bij mijn parodontale behandelingen, 
maar ook om de basis onder mijn zorg- en 
behandelplannen zo goed mogelijk te ma-
ken. Dat de leergang in eerste instantie 
voor mondhygiënisten in de markt was ge-
zet maakte mij eigenlijk niet uit. De inhoud 
was precies wat ik zocht en nodig had.

Hoewel de leergang wel wat tijd vraagt kon 
ik het goed combineren met mijn werk en 
mijn privé situatie. Het was voor mij de 
perfecte manier om me te verdiepen in de 
parodontologie als algemeen practicus. 
Want juist het generalistische karakter van 
de tandheelkunde gecombineerd met gede-
gen kennis van de parodontologie vind ik 
leuk.

Deze verdieping in de parodontologie heeft 
me daarnaast geholpen om de medewer-
kers binnen de praktijk beter te laten sa-
menwerken en op die manier betere zorg 

De rode draad voor mij binnen de tand-
heelkunde is een gedegen zorg- en behan-
delplan dat past bij de patiënt. Waar wil hij 
of zij naartoe en op welke manier? Aan mij 
als tandarts de taak om in kaart te bren-
gen hoe het er op dit moment voorstaat, 
wat de oorzaken en risicofactoren zijn en 
vervolgens welke behandelmogelijkheden 
er zijn. Dat is vaak een puzzel, maar uit-
eindelijk bepaalt de patiënt welke kant hij 
of zij op wil. Ik kan wel een plan bedenken, 
maar als het niet tot de mogelijkheden van 
de patiënt behoort dan treft het geen doel 
en wordt het ook niet uitgevoerd. Natuur-
lijk hangt dit ook samen met het financië-
le aspect, maar het is veel breder dan dat. 
Wat is haalbaar? Iemand kan wel zeggen 
zijn gebit te willen behouden, maar als hij 
daarbij niet zijn voedingspatroon of mond-
hygiënegedrag wil aanpassen, dan wordt 
dat lastig. Ik ben er om te spiegelen en het 
plaatje te schetsen, maar de patiënt moet 
zelf aangeven wat hij of zij wil en kan en 
ervoor over heeft om iets te bereiken. Dat is 
fluïde en kan bijgesteld worden in de tijd. 
Samen met de patiënt puzzel je om tot een 
oplossing te komen. Iedereen heeft ande-
re wensen en mogelijkheden en dat maakt 
het zo afwisselend. Ik houd van het open 
gesprek en het wederzijdse vertrouwen dat 
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elkaar zetten. Hij laat je beredeneren wat 
je ziet en wat de oorzaak ervan is en laat 
je inzien waar de mogelijkheden, maar ook 
de beperkingen van je behandeling liggen. 
Dit alles is op een wetenschappelijke ma-
nier onderbouwd en ingedeeld.

Ik ben er redelijk open-minded ingegaan, 
maar het is wel een uitdaging die je aan-
gaat. Er wordt veel van je verwacht. Je 
moet echt aan de bak en veel avonden en 
weekenden zijn er dan ook aan opgegaan. 
In het begin gaat het voornamelijk om the-
oretische dagen waarvoor je veel leest en 
wetenschappelijke artikelen voorbereidt 
die tijdens de seminars worden besproken. 
In het tweede jaar ga je parallel aan deze 
theorie patiënten uit de praktijk documen-
teren, analyseren en bespreken. Het uit-
gebreid documenteren en analyseren van 
patiënten deed ik al, maar à la Schelte gaat 
dat een stapje verder. Hij kijkt namelijk 

te bieden aan onze patiënten. Ik merk dat 
er soms een kloof bestaat tussen de mond-
hygiënisten en tandartsen in de algemene 
praktijk, maar dankzij de Leergang Paro-
dontologie kan ik inmiddels de brug slaan. 
Ik geloof er echt in dat als we elkaar beter 
begrijpen, de zorg aan onze patiënten be-
ter wordt.”

Kun je meer vertellen over de inhoud 
van de leergang?
“Schelte Fokkema (parodontoloog erkend 
door de NVvP en hoofddocent en initiator 
van de Leergang Parodontologie, red.) be-
handelt de onderdelen van de parodonto-
logie heel gestructureerd. Hierdoor krijg je 
meer inzicht in en een beter begrip van de 
pathofysiologie, de etiologie en de progno-
sestelling, maar ook hoe je de succescriteria 
van de behandeling kunt bereiken. Schelte 
ontleedt de parodontologie eerst voor je en 
laat het je daarna in je eigen casus weer in 
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Als mondzorgprofessional ben je verantwoordelijk voor de parodontale status van je patiën-

ten en rust de klinische analyse en interpretatie op jouw schouders. Misschien voel je je hierin 

niet altijd voldoende competent of kun je het onvoldoende onderbouwen of niet doelgericht 

communiceren, waardoor de succescriteria van de parodontale behandeling niet of onvol-

doende worden bereikt.

Om de klinische informatie beter en helderder over te brengen biedt de Leergang Parodonto-

logie (LP) een verdieping aan op het gebied van de klinische parodontologie om meer inzicht 

te verwerven in de behandeling en een beter begrip van de pathofysiologie te krijgen. 

Met behulp van deze kennis ben je in staat om je patiënten met parodontale problemen 

effectiever te behandelen, succesvoller samen te werken en het parodontale behandelproces 

beter aan te sturen. Hiermee wordt het kwalitatieve handelen in de parodontologie geza-

menlijk aangepakt en wordt geïnvesteerd in niet alleen een effectievere maar ook efficiëntere 

inrichting van de mondzorg. 

De Leergang Parodontologie is een door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland 

(CPION) geaccrediteerde opleiding. Dit betekent dat voor het tot stand komen van de LP een 

uitvoerige toetsingsprocedure is doorlopen en dat ieder jaar een voortgangsrapportage wordt 

samengesteld. Deze rapportages worden tevens door een onafhankelijke adviescommissie, 

die representatief is voor het werkveld van de parodontologie, beoordeeld. Met behulp van 

een dergelijke procedure is een permanente bewaking en verbetering van de LP gegaran-

deerd en voldoet het aan de kwaliteitseisen van een officieel erkende Registeropleiding.

Wil jij jouw rol in het parodontale behandelingstraject versterken en de samenwerking met 

andere mondzorgprofessionals verbeteren? Dan is deze leergang iets voor jou. Kijk op 

https://academiae.nl/leergang-parodontologie/ voor meer informatie.

Scan mij voor het complete 
opleidingsaanbod

Wil je de brochure graag per 
post ontvangen?  

Stuur dan een e-mail naar:  
brochure@dentalbestpractice.nl
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ten te wisselen en te discussiëren, zeker tij-
dens de casusbesprekingen. 

Het begrip en inzicht dat hierdoor ontstaat 
levert een betere samenwerking op in de 
praktijk, waarbij je merkt dat patiënten 
meer in beweging komen en de resulta-
ten verbeteren. Of zoals Schelte het om-
schrijft: ‘de leergang biedt verdieping en 
verbreding in de parodontologie, wat leidt 
tot een betere dialoog, onderling begrip, 
succesvollere samenwerking en een beter 
resultaat voor de patiënt.

Ik kan collega tandartsen van harte aan-
bevelen om de Leergang Parodontologie te 
volgen en wens de kennis die ik hier heb 
opgedaan toe aan al mijn collega’s omdat 
deze cruciaal is in de klinische behande-
ling en de zorg aan onze patiënten. Ik ben 
misschien de eerste tandarts die de Leer-
gang Parodontologie heeft gedaan, maar 
wat mij betreft niet de laatste.” 

heel gedetailleerd naar elke casus. Hij wil 
alles zoveel mogelijk kunnen beredeneren. 
Wat zie je, hoe beschrijf je dat, wat is de 
oorzaak van de ontsteking en van de de-
structie? Waarom is dat zo en welk onder-
zoek ondersteunt dat? Niet ongeveer, maar 
zo precies mogelijk. Die bevlogen manier 
van lesgeven en de wijze waarop hij kennis 
structureert vind ik fantastisch.”

Hoe is de interactie met de andere 
deelnemers?
“De groep heeft per cohort een maximale 
grootte van 15 personen. Op die manier 
krijgt iedere deelnemer voldoende aan-
dacht en kun je onderling informatie uit-
wisselen. De interactie met mijn groep is 
ongelofelijk leuk en heel positief. Je hebt 
namelijk allemaal een passie voor hetzelf-
de vakgebied en een focus op hetzelfde 
doel. Wel ieder vanuit een ander perspec-
tief, maar de leergang is er ook op gericht 
om begrip en inzicht te geven in elkaars 
handelen. Er is veel ruimte om van gedach-


