
35onderzoek

NEDERLANDS TANDARTSENBLAD jaargang 71/17, 28 oktober 2016, www.ntdigitaal.nl NEDERLANDS TANDARTSENBLAD jaargang 71/17, 28 oktober 2016, www.ntdigitaal.nl

PEILSTATIONS

Praktijktype van tandartsen, naar hun aandeel in de totale formatie  
in de praktijk (‘tandartsenformatie’)

2014 2004

A   klein (<= 25%) 15% 6%

B   betrekkelijk klein (26% - 40%) 41% 34%

C   betrekkelijk groot (41% - 55%) 34% 43%

D   groot (> 55%) 10% 17%

n 389 337

Bron: onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering

Op p. 24 in dit Nt pleit KNMT-voorzitter Wolter 
Brands als een van de 24 sprekers tijdens het Ronde-
tafelgesprek van de vaste commissie voor VWS voor 
het organiseren van de mondzorg in teamverband 
onder één dak. Vaak staat dit gelijk aan het zorgin-
houdelijk samenwerken van verschillende mond-
zorgverleners binnen een praktijk. Dat wil zeggen dat 
naast tandartsen ook mondhygiënisten en (preven-
tie)assistenten actief zijn. Als de inzet van die andere 
mondzorgverleners in de praktijk toeneemt, neemt 
het aandeel van tandartsen in de totale formatie af. 

Deze ontwikkeling is al enige tijd gaande, zo blijkt uit 
de resultaten van verschillende edities van het onder-
zoek Tandheelkundige Praktijkvoering tussen 2004 en 
2014. Dit is te zien als tandartspraktijken worden inge-
deeld op basis van het aandeel van tandartsen in de to-
tale formatie. Wanneer bijvoorbeeld in een praktijk in 
totaal tien fte formatie is, waarvan vier fte worden in-
gevuld door tandartsen en zes fte door anderen, is het 
aandeel van tandartsen 40%. 

Uit de tabel blijkt dat in 2004 het aandeel van tandart-
sen in ongeveer een op de zes praktijken (17%) groot 
was te noemen, dat wil zeggen meer dan 55% bedroeg. 
In 2014 was dit in nog 10% van de prakijken het geval. 
Andersom was in 2004 in 6% van de praktijken het 
aandeel van tandartsen als ‘klein’ te kenschetsen, dat 
wil zeggen 25% of minder. In 2014 gold dit voor 15% 
van de praktijken. 

Al met al lijkt het erop dat de mondzorg zich in de af-
gelopen jaren al meer en meer ‘onder één dak’ is gaan 
organiseren. Of deze ontwikkeling in de toekomst 
doorzet, moet de tijd uitwijzen. Via het KNMT-project 
Peilstations zullen de ontwikkelingen in elk geval wor-
den gevolgd. Daarom worden op dit moment gegevens 
verzameld in de 2016-editie van het onderzoek Tand-
heelkundige Praktijkvoering. Mocht u een vragenlijst 
hebben ontvangen en deze nog niet hebben beant-
woord, dan nodigen wij u graag uit dit alsnog te doen.

Formatie in de

tandartspraktijk
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