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Check de startdata van onze 
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HOE PAK JE DIT AAN?

•   Maak een groepje van 4 tot 6 personen.

•   Lees onderstaande opdrachten door en beantwoord  

    de vragen.

•   Neem de begrippenlijst in de bijlage door.

•   Bespreek met elkaar de mogelijke antwoorden en vul  

    het antwoord in waarover jullie het eens zijn.

•   Presenteer als groepje, kort en bondig, welke  

    inzichten je hebt opgedaan over het beroep van            

    tandartsassistente.

OPDRACHT 1: EXTRAHEREN

Wat betekent het als de tandarts tegen de patiënt zegt:

“Uw derde molaar rechts onder zal worden 

geëxtraheerd”. Bekijk  bijlage 1 en controleer jullie 

antwoord.

OPDRACHT 2: CODES

Tandartsen hebben verschillende manieren om tanden en 

kiezen aan te duiden. Ze maken gebruik van een code van

cijfers. Elk codecijfer correspondeert met een beschreven tand 

of kies. De code kan zijn met een punt er tussen, maar

het kan ook zonder punt worden geschreven zoals hier op de 

afbeelding.

Tandartsassistent
MBO Zorg

Als tandartsassistente heb je een prachtig beroep en zeer tevreden klanten als je de tekst bekijkt van 

een liedje dat ruim twintig jaar geleden de nummer 5 positie in de TOP-40 haalde. “‘t is altijd lente in 

de ogen van de tandartsassistente, ‘t is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente, 

voor de patiënten van de assistente is het altijd lente! “

Altijd lente dus, maar het beroep betekent ook intensief en geconcentreerd werken aan de stoel, 

klaarleggen-, opruimen en reinigen van het instrumentarium, verwerking van gegevens in de 

administratie, de telefoon beantwoorden, doorvragen bij patiënten en optimaal plannen voor de 

praktijk en de medewerkers. 

OPDRACHT 3

Voor de vlakken en zijden van tanden en 

kiezen worden Latijnse namen gebruikt. In de 

administratie worden deze namen afgekort tot 

de eerste letter van de Latijnse naam.

Code Betekenis

11

23

32

34

47

Leg in eenvoudig Nederlands aan een patiënt uit 

wat wordt bedoeld met de volgende codes:

BetekenisLatijns woord

Mesiaal

Distaal Van het midden van de 
tandboog af gezien.

Buccaal Aan de wang zijde.

Labiaal Naar de lip zijde gericht.

Palatinaal Naar de gehemeltezijde 
gericht.

Linguaal Naar de tongzijde gericht.

Cervicaal Aan de zijde van de cervix 
(de hals, nek van een 
tand).

Incisaal Aan de zijde van de 
snijdende rand (alleen bij 
de 12 tanden).

De naar het midden van 
de tandboog gerichte 
zijde.

Occlusaal Aan de zijde van de 
kauwvlakken (alleen bij 
de 20 kiezen).

Interdentaal De ruimte tussen de 
tanden en kiezen.

In het patiëntinformatiesysteem wordt het  

gebitsdiagram gebruikt. Dat plaatje kun je 

als patiënt vaak zien op de computer in de 

behandelruimte. Als een vlak van een element 

behandeld moet worden of behandeld is, wordt 

het vlak ingekleurd.
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Opdracht 3 is een oefening uit het basisdeel van de opleiding. 

We oefenen de aanduiding van zijden en vlakken veelvuldig 

omdat je dit heel veel zult gebruiken in de praktijk. Studenten 

krijgen 10 minuten de tijd voor deze opdracht.

Kleur in onderstaand gebitsdiagram de volgende 10 vlakken 

in:

•   27 MOD

•   33 MBL

•   14 MOD

•   46 MO

•   21 MOP

•   16 MOB

•   24 DO

•   37 DO

•   13 DOP

•   42 MOL

Life is short, so smile while you still
have teeth.

REFLECTIE

Noteer voor jezelf de antwoorden op onderstaande 

vragen;

•  Wat spreekt je vooral aan in het beroep?

•  Wat lijkt je lastig aan het beroep en/of de opleiding?

• Hoeveel deelnemers van je groepje gaan de opleiding

 tot Tandartsassistent volgen bij Capabel Onderwijs  

 denk je? Welke pluspunten zie je? Welke   

 minpunten zie je?

• Wat wil je nog vragen of zeggen?



MEERDERE STARTDATA PER JAAR  

Wij vinden het erg belangrijk dat jij je opleiding begint 

wanneer het jou uitkomt. Daarom kun je bij Capabel 

Onderwijs 4 keer per jaar starten met je erkende ver-

korte MBO-opleiding! Elk seizoen begint er een opleid-

ing die bij jou en jouw wensen past.

 

INSCHRIJVEN OF AANMELDEN  

Met een verkorte opleiding van Capabel doe je vanaf 

het begin al veel praktijkervaring op en heb je snel 

je diploma op zak. Met een MBO-diploma in zorg en 

welzijn kun je meteen aan de slag! Door het invullen 

en versturen van het inschrijfformulier op de website 

ga je een overeenkomst van opdracht aan met Capabel 

Onderwijs.

Word jij ook Tandartsassistent?

Australiëlaan 14-16
Postbus 24066
3526 AB Utrecht

088-270 12 77
opleiding@capabel.nl
capabel.nl

Schrijf je nu in!

Tandartsassistent
MBO Zorg
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