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PEILSTATIONS

Op p. 22 in dit Nt gaat het over schaalvergroting in de 
tandheelkunde en de factoren die deze trend beïn-
vloeden. Via het Onderzoek Tandheelkundige Prak-
tijkvoering (OTP) wordt periodiek de werkzaamheid 
van tandartsen, al dan niet met een eigen praktijk, 
gevolgd. In deze bijdrage worden van de groep niet-
praktijkhoudende tandartsen enkele uitkomsten uit 
2014 nader belicht. 

Deze tandartsen in het OTP waren in gemiddeld 1,6 
praktijken of instellingen werkzaam, waarin gemiddeld 
3 tandartsen actief waren. Voor 16% gold daarbij naar 
eigen zeggen dat deze praktijk (waarin zij de meeste 
uren actief waren), behoorde tot een keten of samen-

werkingsgroep. Bij de overige 84% was dat niet het ge-
val. Zoals kon worden verwacht waren de eigenaren 
van de praktijken die behoorden tot een keten of sa-
menwerkingsgroep in veel meer gevallen niet (allemaal) 
tandarts, 60% versus 21% voor de andere praktijken. 
De tabel laat enkele persoons- en beroepsspecifieke 
kenmerken zien van de ondervraagde niet-praktijkhou-
ders, onderscheiden naar al dan niet werkzaam zijn in 
een praktijk die behoort tot een keten. De uitkomsten 
duiden op verschillen wat betreft de omvang van de 
groep jonge tandartsen (31% versus 67%), het percenta-
ge vrouwelijke tandartsen (44% versus 62%) en de wijze 
van werkzaamheid via Var-wuo (69% versus 84%). 

Niet-praktijkhoudende tandartsen

Enkele kenmerken van niet-praktijkhoudende tandartsen, naar al of niet actief zijn in een praktijk die behoort tot een 
keten of groep van samenwerkende tandartsen

Praktijk behoort tot keten of
samenwerkingsgroep

totaalja nee

Gemiddelde leeftijd 42,5 36,9 37,8

Jonger dan 34 jaar * 31% 67% 61%

% vrouw 44% 62% 59%

Wijze van werkzaamheid

Via overeenkomst van opdracht (VAR-wuo) 69% 84% 82%

In loondienst 31% 16% 18%

Tijdsbesteding per week

Aantal declarabele uren 32,3 30,2 30,6

Aantal niet-declarabele uren 3,6 4,0 4,0

Totaal 35,9 34,3 34,5

Hoedanigheid

(Vrijwel) uitsluitend algemeen practicus 81% 81% 81%

Algemeen practicus én gedifferentieerde tandarts 6% 15% 13%

(Vrijwel) uitsluitend gedifferentieerde tandarts 13% 4% 5%

n 16 81-82 97-98

*  p < 0,01

bron: Onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering voorjaar 2014
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