
 

 

 
 

 

 

Globale schatting aantal werkzame mondhygiënisten 
Op basis van ramingen Capaciteitsorgaan 2013 (Capaciteitsplan 2013, Deelrapport 3, Beroepen mondzorg).  

 
 
Aantal per januari 2013 

Het Capaciteitsorgaan stelt het aantal van werkzame mondhygiënisten per 1 januari 2013 
vast op 3.216 (Deelrapport 3, pag 8, tabel 1).  
 
Instroom beroepsgroep  

De gemiddelde instroom in de opleidingen mondzorg in de drie jaren vóór 2013 was 300 
(Deelrapport 3, pag 8, tabel 1). Uitgaande van dit aantal kan het aantal ingestroomde studenten 
tussen 2013 en 2019 worden gesteld op 1.800.  
Het Capaciteitsorgaan schat het rendement van de opleiding mondzorgkunde op 70% (Deel-

rapport 3, pag 27). 
Dit komt neer op een instroom in de beroepsgroep sinds 2013 van 1.260 mondhygiënisten. 
 
Uitstroom beroepsgroep 

In 2011/2012 was 2% van de werkzame mondhygiënisten 60 jaar of ouder en behoorde 14% 
tot de groep van 50-59 jaar (Deelrapport 3, pag 42, tabel 12). Op basis hiervan is voor deze schat-
ting uitgegaan van een uitstroom als gevolg van pensionering sinds 2013 van 8%. Dit komt 
neer op een geschatte uitstroom van 257 mondhygiënisten. 
 
Schatting per januari 2019 

Al met al komt hiermee de schatting van het aantal werkzame mondhygiënisten per januari 
2019 op om en nabij 4.200  (3.216 + 1.260 - 257).  
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