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Vlaanderen Oostenrijkse tandarts weigert Erdogan-aanhangers
gaat meer
tandartsen
Tandarts wilde een
opleiden
standpunt innemen
ANTWERPEN Vlaanderen
gaat
meer tandartsen opleiden. Vanaf
het academiejaar 2018/2019 wordt
de toelatingstest hervormd. Dat
heeft de Vlaamse regering bepaald
na een voorstel van minister van
Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).
De wijziging geldt eveneens voor
artsen.
Sinds 1997 beperkt Vlaanderen
het aantal studenten dat aan de
opleidingen arts en tandarts kan
beginnen. Dat gebeurde door middel van een toelatingstest, die door
de jaren heen geëvolueerd is in een
bijzonder moeilijke toets met een
slagingspercentage van minder
dan 20%.
“Voor veel jongeren is het een
droom om arts of tandarts te worden”, aldus de minister in het
Vlaams dagblad De Standaard.
“Na twee decennia slaan we in het
academiejaar 2018-2019 een nieuwe weg in. Meer kandidaten zullen
aan de opleiding kunnen beginnen,
en er komt een aparte selectieproef
voor de opleiding arts en tandarts.”
De hervorming houdt verder
in dat er meer studenten kunnen
doorstromen naar de opleidingen
arts en tandarts, respectievelijk
1.104 en 135 starters, samen goed
voor 1.239 studenten. In het verleden lag dat aantal gemiddeld op
1.081. Ook inhoudelijk zullen de
testen bijgestuurd worden. Naast
wetenschappelijke kennis zullen
ook andere competenties meegewogen worden. Zo zal er volgens
minister Crevits bijvoorbeeld bij
de kandidaat-tandartsen gekeken
worden naar de handvaardigheid.
Dat er een aparte proef komt
voor de beide opleidingen is eveneens nieuw. “Nu kiezen de meesten
nog automatisch voor de opleiding
arts terwijl er een acuut tekort
is aan tandartsen,” weet Crevits.
Bedoeling is dat van het totale aantal plaatsen in 2018-2019 (1.239)
er 135 gereserveerd worden voor
starters in de opleiding tandheelkunde.
Ook in Vlaanderen is het opleidingstekort een gekend probleem. In april keurde de federale Belgische regering een wet
goed die ervoor zorgt dat er jaarlijks meer (tand)artsen bij mogen
komen. (bron: De Standaard/De
Morgen)

INNSBRUCK Een
Oostenrijkse
tandarts is eind april in opspraak
gekomen vanwege een protestboodschap in zijn praktijk. Op
het bordje naast de deur van dr.
Gergard Wieser viel te lezen dat
aanhangers van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan niet
welkom waren voor behandeling.
De mededeling, die wijd verspreid
werd via sociale media, zorgde
voor opschudding en leidde er
zelfs toe dat de Turkse televisie

ter plaatse live verslag kwam doen.
Wieser kondigde op een ingelijst stuk papier in het Turks aan
dat mensen die de politieke standpunten van de president steunden,
geen afspraak moesten maken bij
zijn praktijk. De beelden van de
mededeling op de deur riepen zowel positieve als negatieve reacties
op. De Turkse pro-Erdogan zender
A Haber zou volgens Oostenrijkse
media een verwijzing naar de nazi’s hebben gemaakt tijdens de live

verslaggeving. De Oostenrijkse beroepsvereniging voor tandartsen
besloot te bemiddelen en heeft de

tegen Turkse president
tandarts geadviseerd zijn protestbord te verwijderen. Dat deed hij
na drie weken.

De Erdogan-criticus heeft inmiddels in de media gereageerd op
zijn actie. Tegen de Oostenrijkse
krant Österreich zei hij dat hij een
standpunt wilde innemen tegen
de Turkse president en de uitkomst
van het referendum in Turkije.
Wel benadrukte hij dat “iedereen
die een afspraak wil maken, zal
worden behandeld zonder dat
er gevraagd wordt naar politieke
voorkeur.” (bron: Dental Tribune
International)
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DE STERKSTE IN ZIJN KLASSE
Uitzonderlijk blok voor sterke CAD / CAM restauraties
• Hoogste vulstofgehalte (86 gew %) voor langdurige restauraties
• Tandgelijkheid in perfectie
• Uitstekende fysieke waarden qua buigsterkte en abrasie
• Met de beste polijstbaarheid en reparatiemogelijkheden
• Op basis van de Nano-Hybrid technologie
• Verkrijgbaar in twee groottes en in elf kleuren
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