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Antwoorden van gedeputeerde staten:

1. Is GS op de hoogte van het tekort aan
tandartsen in Zeeland?

1. Ja,
J GS is daarvan op de hoogte.
a

2. Is GS het met de PVV-fractie eens dat
dit een zeer zorgelijke ontwikkeling is
dat deze basiszorg (bijna niet meer)
gegarandeerd kan worden?

2. Ja,
J daar is GS het mee eens.
a
,

3. Is GS het met de PVV-fractie eens dat
Zeeland ver weg het hoogste percentage heeft door de (mogelijke) oorzaak
van een negatieve uitstraling van de
Provincie Zeeland waardoor tandartsen zich hier niet willen vestigen, hetgeen wij ook ondervonden bij de ontwikkeling van de Marinierskazerne?
Kan GS aangeven of hier onderzoek
naar gedaan is?

3. Wij constateren dat de provincie Zeeland
de hoogste tandartsratio (het aantal inwoners per tandarts) heeft van alle provincies
in Nederland, namelijk 2.685 in 2018.
Daarbij is het echter wel goed te vermelden
dat het tandartstekort een landelijk probleem is. De reden daarvoor is meerledig.
De zorgvraag zelf is veranderd door ontwikkelingen in de mondgezondheid, het
tandartsbezoek van de bevolking, de wensen van patiënten en het feit dat meer
mensen langer hun eigen tanden en kiezen
behouden. Het zorgaanbod verandert ook,
zo vergrijst de beroepsgroep en is er een
instroom van buitenslands gediplomeerde
tandartsen die (enige tijd) in Nederland aan
de slag gaan.
Het aanbod van Nederlandse tandheelkundigen is beperkt, omdat het aantal opleidingsplaatsen aan een wettelijk maximum
gebonden is. Jaarlijks betreden ongeveer
240 Nederlandse tandartsen de arbeidsmarkt, terwijl er zo’n 300 met pensioen
gaan. De provincies/steden met de meeste
opleidingsplaatsen (Amsterdam, Groningen
en Nijmegen) hebben het voordeel dat (recent) afgestudeerde tandartsen zich daar
ook vestigt (of er blijft wonen). (Bron:
KMNT)
Er is geen specifiek onderzoek gedaan
naar de invloed van het vestigingsklimaat
van Zeeland op het werven van tandartsen
voor Zeeland. Wel is in algemene zin bekend dat Zeeland vooral bekend staat als

vakantieregio en minder bekend als vestigingsregio. Dat geldt voor allerlei beroepsgroepen, dus ook voor tandartsen.
4. Is GS het met de PVV-fractie eens dat
ook hier weer blijkt dat Zeeland beter
op de kaart gezet moet worden gezet
en dat er aan uitstraling van Zeeland
nog steeds te kort schiet?

4. GS is het ermee eens dat Zeeland beter op
de kaart moet worden gezet als vestigingsregio.
Om deze reden is er de afgelopen periode
fors ingezet op het zichtbaar en vindbaar
maken van de het Zeeuwse aanbod op
vlak van leven en werken en het positief
beïnvloeden van het vestigersimago van
Zeeland.
De eerste resultaten zijn zichtbaar gemaakt
op de Contacta 2018, waar een nieuw online platform (www.zeelandlandinzee.nl) is
gelanceerd.
Dit online platform heeft tot doel potentiële
vestigers bewust te maken, te informeren
en uiteindelijk te verleiden om in Zeeland te
komen werken en wonen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van slimme datagedreven
technologie en een personagedreven benadering. Het platform bestaat uit twee online omgevingen die nauw samenwerken:
een ‘Augmented Reality 3D app’ voor de
telefoon en een website.
Binnen de zorgsector is al een aanpak ontwikkeld waarin 15 organisaties hun krachten bundelen om gezamenlijk hoger opgeleide vakprofessionals aan te trekken voor
werk in Zeeland. Dit met behulp van het
nieuwe online platform. Bij deze aanpak
verbinden we het samenwerken over de
drie niveaus (gebied, zorgsector en individuele zorg- en welzijnsorganisaties). Ook
passen we samen nieuwe, bewezen succesvolle wijzen van werven toe (datagedreven). De gezamenlijke aanpak focust zich
in eerste instantie op de medisch specialisten en de huisartsen. Bij de voorbereidingen op de gezamenlijke aanpak voor de
zorgsector is de KMNT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der
Tandheelkunde) nauw betrokken geweest.
De KMNT is enthousiast over de gezamenlijke aanpak en zou graag aanhaken. Dat
moet worden uitgewerkt in o.a. een samenwerkingsvorm en bereidheid om financiële
middelen en mankracht vanuit de KNMT in
te zetten bij de gezamenlijke aanpak. Hierover lopen momenteel gesprekken.
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