
Onderzoeksmethode: Een kwalitatief onderzoek, case studie (Baarda et al., 2018).

Participanten: Zes studenten mondzorgkunde aan HU en IH.

Steekproef: Participanten geworven middels een gelegenheidsteekproef.

Gebruik van de IOC: Participanten hadden ervaring of deden ervaring op met het 
gebruik van de IOC.

Dataverzameling: Individuele half gestructureerde face-to-face interview, a.d.h.v. 
topiclijst.

Data-analyse: Door beide onderzoekers gezamenlijk woordelijk getranscribeerd,  
hgecodeerd en geanalyseerd. 

Er is een toename in de digitale technologie 
in de tandheelkunde, waaronder de intra-
orale camera (IOC) (Rosenfeld, 2014). Het is 
een klein handheld-apparaat die 
voornamelijk wordt ingezet bij 
cariësdiagnostiek (Pentapati et al., 2017). 
Wegens de vijfjarige taakherschikking die in 
2020 van start gaat werd de interesse naar 
de IOC gewekt.

Hoofdvraag: Wat is de toegevoegde waarde van de IOC voor 
studenten mondzorgkunde?

Deelvragen: Wat zijn de meningen, verwachtingen, behoefte en 
ervaringen van studenten mondzorgkunde aan Hogeschool Utrecht 
(HU) en Hogeschool InHolland (IH) met betrekking tot het gebruik 
van de IOC? 

Het onderzoek is praktisch relevant voor de beroepspraktijk en voor 
studenten-, en opleidingen mondzorgkunde .

Meningen Verwachtingen Behoefte Onderwijs Toegevoegde waardeErvaringen

IH3: ‘’Ik denk dat het 
inderdaad begint bij de 
student. Als de student het 
onvoldoende mee krijgt en 

uiteindelijk mondhygiënist is 
dat je het niet gaat 
gebruiken.’’

IH2: ‘’Nou, ik denk dat er dat het wel 
meer gebruikt gaat kunnen worden 

als wij ook zelf cariës mogen gaan 
behandelen. Ja omdat het wel een 
goeie, ja het is een goed apparatuur 
om zeg maar ja cariësdiagnostiek 
voor te gebruiken.’’ 

HU3: ‘’Ik denk zeker dat er 
behoefte naar is wanneer de 
studenten les erover krijgen. 
Want wanneer zij uitleg erover 
krijgen en de studenten weten 
hoe zij de IOC kunnen toepassen 
zal het meer studenten 
aantrekken.’’ 

HU3: ‘’Ik heb het puur van stage, dat mijn 
begeleider het had gebruikt en daarvan is 
het meer gaan komen. Ik heb niet van de 
opleiding meegekregen.’’ 

HU2: ‘’Alleen het kapje om de camera, folie. 
Dat wil wel eens beslagen raken. Daardoor 
kun je vlekjes op de foto krijgen’’

HU3: ‘’Niet zozeer alleen maar de 

handelingen van hoe start ik zo’n 
camera op. Maar ook de 
achterliggende gedachten. Want 
zou ligt zo’n camera op zaal, maar 
wat doe je ermee? Wanneer gebruik 

je hem? Waar gebruik je hem voor? 
Wat zijn de indicatie gebieden? En 
dat mis ik nu.’’ 

Op grond van de bevindingen uit het onderzoek heeft de 
IOC toegevoegde waarde binnen de mondzorg  voor zowel 
het bevorderen van de cariësdiagnostiek en intercollegiaal 
overleg, als het ondersteunen van preventieve 
begeleiding e adviezen. Waarbij cariësdiagnostiek als 
belangrijkste toegevoegde waarde wordt gezien m.b.t. de 
taakherschikking.  

Logboek

Member check 
(Birt, Scott, 
Cavers, Campbell, 
& Walter, 2016) 

Tijd - haalbaarheid

- Kl inisch cariësdiagnostiek 

- Voorl ichting en instructie
- Motiveren van de patiënt
- Patiënten documentatie 

vastleggen
- Vergelijkingsmateriaal

- Therapie trouw
- Scherp beeld

 De IOC moet geïntroduceerd worden in het 
curriculum van de opleiding mondzorgkunde.

 Voor de beroepspraktijk wordt de IOC 
aanbevolen om in te zetten voor preventieve 
handelingen, klinisch cariësdiagnostiek en 
intercollegiaal overleg.

 De nevelafzuiger wordt aanbevolen tijdens 
het gebruik van de IOC (Van den Akker, 2015)

Generaliseerbaarheid
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