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Advies betreffende de toegang van de tandtechnieker tot 

het tandartsenkabinet  



I.INLEIDING 

 

Op 24 mei 2013 heeft de Federale Commissie «rechten van de patiënt» een adviesaanvraag van 

Minister L . Onkelinx omtrent een brief gekregen die ze van de Commissie « Volksgezondheid » van 

de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft ontvangen. 

 

Deze brief heeft betrekking op de analyse van het wetsvoorstel 53/0387 tot wijziging van het KB 

van 1 juni 1934 houdende reglement op de beoefening der tandheelkunde wat betreft de 

reglementering betreffende de toegang tot de tandartsenkabinetten. 

 

In het kader van artikel 16, §2, 2° van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de 

patiënt vraagt de Minister aan de Commissie om « een advies te bezorgen betreffende de 

toepassing van de bepalingen van de wet van 22 augustus 2002 op de relatie tussen de patiënt en 

de tandtechnieker die, krachtens het desbetreffende wetsvoorstel, toegelaten zou zijn om het 

tandartsenkabinet binnen te treden ». 

 

II.ADVIES VAN DE COMMISSIE 

 

De tandtechnieker valt niet onder het toepassingsgebied van de wet van 22 augustus 2002 

betreffende de rechten van de patiënt, aangezien hij niet wordt bedoeld door het KB nr. 78 van 10 

november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (waarnaar artikel 2,3° 

van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt verwijst om de 

beroepsbeoefenaar te definiëren). 

Voor het geval dat de tandtechnieker, in het kader van de behandeling die wordt toegekend aan de 

patiënt, toegelaten zou zijn om het tandartsenkabinet binnen te treden, is voor de aanwezigheid 

van de tandtechnieker het akkoord van de patiënt vereist. 

De prestaties die door de tandtechnieker worden verricht gebeuren onder het gezag en de 

verantwoordelijkheid van de tandarts. 

 


