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Geachte minister,
Graag vragen wij hierbij uw aandacht voor het volgende.
Al een aantal jaren is er in de provincie Zeeland sprake van een tandartsentekort. Bij enige regelmaat
verschijnen daarover ook berichten in de media, waaronder de recente afwijzing van de brandbrief van
Zeeuwse tandartsen van 3 mei 2021.
Kort samengevat behelst de problematiek in Zeeland het volgende.
Als de landelijke cijfers in ogenschouw genomen worden dan geven deze aan dat de tandartsratio op
basis van het aantal tandartsen per januari 2020 en het aantal inwoners per januari 2019 in Nederland
op 1.820 inwoners per tandarts lag. Regionaal zijn daarin echter duidelijke verschillen zichtbaar: zo
was de ratio in Noord-Holland 1.350 inwoners per tandarts en in de provincie Zeeland lag deze op
2.505!
Daarnaast zijn er in Zeeland relatief veel oudere tandartsen: zo heeft 57 procent de leeftijd tussen de
50 en 65 jaar. Landelijk is 43,2 procent van de tandartsen ouder dan 50 jaar. Er zijn dus veel
tandartsen die binnen enkele jaren stoppen met werken c.q. hun praktijk beëindigen. Daarnaast heeft
Zeeland nu al veruit de meeste tandartsen uit het buitenland. 35,2 procent van de tandartsen heeft het
diploma in een ander land behaald, landelijk is dat 15,6 procent. In de afgelopen tijd zijn onze
inspanningen er voornamelijk op gericht geweest in het kader van de aanpak
arbeidsmarktproblematiek en Zichtbaar Zeeland om de provincie Zeeland als woon- en werkgebied
ook bij deze discipline onder de aandacht te brengen.
Het belang van goede tandheelkundige zorg is evident. Niet alleen voorkomt een goed onderhouden
gebit op latere leeftijd grotere (o.a. financiële) problemen, maar vanzelfsprekend is dit eveneens van
belang als het gaat om de algemene gezondheid. Bovendien raakt deze problematiek de leefbaarheid
in onze provincie.
In het voorjaar 2020 heeft het Capaciteitsorgaan al geadviseerd aan de Ministeries van OCW/VWS om
de instroom van studenten voor de opleiding Tandheelkunde te verhogen van 240 naar 340.
De opleidingen voor mondzorg concentreren zich geografisch gezien in het bovenste deel van het
land. In Groningen, Amsterdam en Nijmegen zijn opleidingsinstituten waar de opleiding gevolgd kan
worden.

Nu het ook bij deze discipline zo is dat jong aankomende tandartsen vaak hun toekomstige werkkring
zoeken in de directe omgeving waar zij hun opleiding genoten hebben, kan een betere spreiding van
opleidingen er ook toe dienen dat dit leidt tot een evenwichtiger tandartsdichtheid over het hele land.
Een vierde opleiding in de regio Zuid-West Nederland zou dan ook een logische keuze zijn. Bovendien
kan een opleiding tandheelkunde in de regio Zuidwest Nederland direct een belangrijke rol spelen in
het tekort aan tandartsen door het opzetten van leerpraktijken in de provincie Zeeland.
Graag worden wij op de hoogte gehouden van verdere besluitvorming uwerzijds dienaangaande.
Wij sturen een afschrift van deze brief aan de Vaste commissies OCW en de Vaste commissie VWS
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering
der Tandheelkunde (KNMT), de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd, Zorgverzekeraars
Nederland en Zorgverzekeraar CZ.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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