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Geachte minister Kuipers,
Wij hebben met belangstelling kennisgenomen van de beantwoording van Kamervragen, gesteld door
de leden Van den Hil, Van der Woude en Van den Berg d.d. 20 mei 2022 met als kenmerk 33627881028688-MEVA, die handelen over het bericht 'Acta biedt medewerkers 1000 euro bonus voor het
aandragen van een tandartsdocent'. Ten behoeve van het geplande Notaoverleg “Initiatiefnota van het
lid Van den Berg inzake Mondzorg: een goed begin is het halve werk”(35 882) op 13 juni a.s. willen wij
u hierover het volgende meegeven.
In antwoord 7 geeft u aan dat u “verwacht dat een evenwichtige spreiding van de tandartsopleidingen
een bijdrage kan leveren aan het aantrekken van (potentiële) tandartsdocenten die nu – gezien de
huidige geografische spreiding van tandartsenopleidingen – andere keuzes maken. Het
Capaciteitsorgaan zal daarom op verzoek van de ministeries van VWS en OCW in het komende
advies (in het najaar) aandacht besteden aan de regionale spreiding.”
Het leek ons goed om in deze context onze brief van 5 oktober jl. nogmaals onder uw aandacht te
brengen, die wij gemakshalve te uwer informatie bijvoegen. Het in voorwaardenscheppende zin
mogelijk maken van een vierde opleiding in Zuidwest-Nederlands verband kan bijdragen aan het
verminderen van het tandartsentekort op langere termijn.
In deze brief hebben wij uw aandacht gevraagd voor het tandartsentekort waarvan in Zeeland al
enkele jaren sprake is. Dat gebrek aan tandartsen zal in de komende jaren verder groeien.
Daarin hebben wij eveneens de -naar onze opvatting- gebrekkige geografische spreiding van de
opleidingscentra voor tandheelkunde benoemd. Immers, de opleidingen voor mondzorg concentreren
zich in het bovenste deel van het land.
Ook bij deze discipline is het zo dat jonge, aankomende tandartsen vaak hun toekomstige werkkring
zoeken in de directe omgeving waar zij hun opleiding genoten hebben. Een betere spreiding van
opleidingen kan er ook toe dienen dat dit leidt tot een evenwichtiger tandartsdichtheid over het hele
land. Een vierde opleiding tandheelkunde in de regio Zuidwest-Nederland zou dan ook een logische
keuze zijn. Bovendien zou een dergelijke opleiding ook direct een belangrijke rol kunnen spelen in het
tekort aan tandartsen door het opzetten van leerpraktijken in de provincie Zeeland.
Wij behoeven niet nader uit te leggen dat goede tandheelkundige zorg in een regio van evident belang
is voor de leefbaarheid in een gebied. Vanuit die invalshoek hebben wij deze problematiek destijds
onder uw aandacht gebracht.

In verband daarmee doen wij nogmaals een dringend beroep op u –gezien het huidige tekort- de
benodigde financiële ruimte hiervoor vrij te maken. Op korte termijn heeft een extra opleiding geen
budgettaire gevolgen, vanwege een budgetneutrale opstartfase. Daarna zullen gedurende 6 jaar de
kosten oplopen tot maximaal €26,3 mln. bij een uitbreiding van 100 extra opleidingsplaatsen.
Wij sturen een afschrift van deze brief onder meer ter kennisneming aan de Vaste Kamercommissies
van VWS en OCW, het Capaciteitsorgaan, de KNMT, Zorgverzekeraars Nederland, Zorgverzekeraar
CZ, en de Zeeuwse Zorg Coalitie.

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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