Het KNMT-project Peilstations; onderzoeken, gegevensverzameling en
deelname
Het project Peilstations is het onderzoeksproject van de KNMT, dat sinds 1995 wordt uitgevoerd onder de
beroepsgroep van tandartsen in Nederland, leden én niet-leden van de KNMT. Het bestaat uit drie
deelonderzoeken.

Onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering (OTP)
Het OTP is een periodieke inventarisatie van de werk- en praktijksituatie van tandartsen, zowel
praktijkhouders als niet-praktijkhouders. Allerlei zaken komen in de enquête aan de orde, zoals de
samenstelling van het tandheelkundig team, de omvang van de patiëntenpopulatie, de organisatie van de
zorgverlening en de tijdsbesteding van tandartsen en hun team.
Het OTP wordt iedere twee jaar uitgevoerd, via een schriftelijke vragenlijst of via een webenquête (naar
voorkeur van de individuele tandarts). De deelname aan het OTP vergt enige inzet, namelijk het invullen van
deze vragenlijst. Soms wordt er een tussentijdse meting gehouden, met een korte vragenlijst.

Onderzoek Tandheelkundige Consumptie (OTC)
Via het OTC worden gegevens verzameld van de tandheelkundige verrichtingen die praktijkhoudende
tandartsen hebben uitgevoerd bij patiënten uit hun praktijk. Deze manier van gegevens verzamelen is
mogelijk doordat de leveranciers van de softwarepakketten Complan, Exquise en JDS WIND! voor dit doel
specifieke procedures in hun programmatuur hebben opgenomen. Via deze procedures worden op
geautomatiseerde wijze via een webportal gegevens weggeschreven van twee willekeurig samengestelde
steekproeven uit het totale patiëntenbestand van de deelnemende tandarts(praktijk). Dat is om te beginnen
een ‘actuele’ steekproef van 25% van de patiënten, die steeds anders is. Daarnaast gaat het om een 2%steekproef van steeds dezelfde patiënten. Deze geeft zicht op (leeftijds)ontwikkelingen in aan individuele
patiënten verleende zorg.
Voor zover opgenomen in de betreffende praktijkadministraties worden bij de verzameling van
verrichtingengegevens de volgende anonieme patiëntgegevens meegenomen: patiëntnummer, sekse,
geboortedatum, verzekeringssituatie, eventueel codering verzekeraar en eventuele aanvullende verzekering
plus codering verzekeraar, tarief-codering en datum van uitgevoerde én gedeclareerde verrichtingen,
eventueel met vermelding van elementnummer(s) waarop die verrichtingen zijn uitgevoerd. Dus geen
herleidbare persoonsgegevens. Ook de persoonsgegevens van de deelnemende tandarts zijn niet bekend.
Dat wil zeggen dat de betrokken patiënten op geen enkele wijze in verband kunnen worden gebracht met de
tandarts. Deze krijgt ook niet te zien wie van zijn/haar patiënten in de steekproeven zijn opgenomen.
Het OTC wordt ieder jaar uitgevoerd. De deelname is eenvoudig, de dataverzameling (na de uitnodiging
hiervoor) gebeurt ‘met één druk op de knop’. De deelnemende tandartsen kunnen na afloop een overzicht
opvragen van hun eigen verrichtingengegevens met ter vergelijking daarbij de ‘spiegelinformatie’ van de
gegevens van alle deelnemers tezamen.
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Omnibusenquête
De Omnibusenquête is gericht op het verzamelen van informatie over opvattingen , houdingen en
gedragingen praktijkhoudende en niet-praktijkhoudende tandartsen inzake bepaalde onderwerpen. Kwesties
die in de regel op enigerlei manier beleidsmatig actueel zijn voor de KNMT, waarbij het er dus om gaat zicht te
krijgen op ‘het denken en doen’ van de beroepsgroep. Uiteenlopende onderwerpen zijn in de afgelopen jaren
aan de orde geweest. Om een indruk te geven: de zorg aan jonge kinderen in de algemene praktijk (najaar
2017), knelpunten bij het declaratieproces bij zorgverzekeraars (najaar 2017), de digitalisering van
patiëntgegevens (najaar 2016), het therapeutisch voorschrijven van antibiotica door tandartsen (najaar 2015),
de omgang met de ‘Meldcode huiselijk geweld’ (voorjaar 2014) en het betalen van vergoedingen aan Sena en
aan Buma/Stemra (voorjaar 2014). De Omnibusenquête wordt ongeveer jaarlijks uitgevoerd, via een
webenquête. De deelname vergt als inzet het invullen van deze vragenlijst.

Verzameling en beveiliging van de gegevens
De gegevensverzameling gebeurt vanuit het Centraal Administratiepunt Peilstations. Dit is gevestigd bij onderzoeksbureau KBA Nijmegen, dat beschikt over expertise voor het veilig verzamelen en verwerken van onderzoeksgegevens. KBA Nijmegen heeft een aantal technische maatregelen genomen ten behoeve van de
bescherming van persoonsgegevens tegen misbruik, in overeenstemming met voorschriften en eisen van de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Elders op deze website vindt u meer informatie over de
gegevensbeveiliging, namelijk onder KNMT-onderzoek > Uitvoering en databeveiliging.

Gebruik van de gegevens
Voor de KNMT zijn de (steeds actuele) gegevens die worden verzameld via het OTP, het OTC en via de
Omnibusenquête van belang voor de behartiging van de belangen van de beroepsgroep. Bovendien zijn de
gegevens regelmatig van nut voor individuele tandartsen, bijvoorbeeld als ‘benchmark’. Waar mogelijk
worden de uitkomsten van de onderzoeken ook op een andere manier ‘teruggekoppeld’ aan de beroepsgroep,
namelijk via (wetenschappelijke) publicaties en een maandelijkse bijdrage in het Nederlands tandartsenblad
(Nt). Elders op deze website vindt u een overzicht van alle publicaties, namelijk onder KNMT-onderzoek >
Publicaties, overzicht. U vindt daar ook de PFDs van de publicaties van de afgelopen jaren.

Deelname
Voor ieder KNMT-onderzoek worden in principe de tandartsen (leden en oud-leden van de KNMT) benaderd
die al eerder aan het betreffende onderzoek hebben deelgenomen, tenzij zij zich hebben afgemeld als
deelnemer, bijvoorbeeld vanwege praktijkbeëindiging of hebben aangegeven dat zij niet (meer) benaderd
willen worden voor onderzoek. Daarnaast wordt steeds een aanvullende steekproef getrokken. Elders op deze
website vindt u meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens voor deze steekproeftrekkingen in
relatie tot de regelgeving van de AVG. Namelijk onder KNMT-onderzoek > Uitvoering en databeveiliging.
Er zijn tandartsen die regelmatig ‘peilstation’ zijn, anderen doen incidenteel mee. Nieuwe peilstationtandartsen, praktijkhouders én niet-praktijkhouders, leden én niet-leden van de KNMT, zijn altijd welkom.
Wilt u als tandarts een bijdrage leveren aan het KNMT-onderzoek, dan kunt u zich aanmelden via een e-mail
aan: knmt-onderzoek@knmt.nl. U kunt dan ook aangeven aan welk(e) onderzoek(en) u wilt deelnemen.
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