
35onderzoek

NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 29 mei 2015 NEDERLANDS TANDARTSENBLAD > 29 mei 2015

PEILSTATIONS

Op p. 12 in dit Nt signaleert orthodontist Johanna 
Maertens dat steeds meer volwassenen bij de ortho-
dontist komen. Met een ander soort zorgvraag en dus 
een ander zorgplan dan de jeugd. Reden om de om-
vang en samenstelling van de potentiële vraag eens te 
beschouwen in relatie tot het aantal orthodontisten.

De KNMT maakt met enige regelmaat zo’n analyse van 
de vraag naar en het aanbod van tandheelkundige zorg. 
Daarbij worden landelijk, regionaal en lokaal tandarts-
ratio’s bepaald. Deze analyse is hier gedaan voor de or-
thodontische zorg. En wel met de bevolking in Neder-
land tot en met 70 jaar (per januari 2014) en de 315 
‘actieve’ orthodontisten. Dat wil zeggen: degenen van 
64 jaar of jonger met een praktijk- en/of woonadres in 
Nederland (per januari 2015). De orthodontistratio is 
dan het aantal inwoners per orthodontist. De � guur 

toont deze ratio per provincie, uitgesplitst naar jeugdi-
gen (tot en met 20 jaar) en volwassenen, van 21 tot en 
met 70 jaar. Gemiddeld bedraagt het aantal inwoners 
tot en met 70 jaar per orthodontist 47.285, van wie 
12.210 jeugdigen en 35.075 volwassenen. Regionaal zijn 
daarbij wel duidelijke verschillen te zien. 
Koploper wat het aantal inwoners per orthodontist be-
tre�  is Flevoland (met 21.770 jeugdigen en 52.600 vol-
wassenen). Ook Zuid-Holland (16.475 en 47.185) en 
Utrecht (16.880 en 45.775) liggen ruim boven het lande-
lijk gemiddelde. Daarentegen hebben Noord-Holland 
(8.850 en 26.600), Gelderland (10.060 en 27.820) en Gro-
ningen (9.610 en 30.020) naar verhouding een lage or-
thodontistratio. Dit zijn de provincies waarin de oplei-
dingen orthodontie zijn gevestigd (Amsterdam, 
Nijmegen en Groningen). 
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AANTAL INWONERS TOT EN MET 70 JAAR PER ORTHODONTIST IN 2015, NAAR PROVINCIE (BRON: KNMT-TANDARTSENADMINISTRATIE EN CBS)
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