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8,5
Op p. 3 in dit Nt komt in de rubriek Bertrams aan de 
orde wat patiënten van hun tandarts verwachten. De 
uitkomsten zijn gebaseerd op onderzoek onder pa-
tiënten van meerdere praktijken. Een tandarts die in-
dividueel wil weten wat zijn patiënten van hem ver-
wachten, kan daar achter komen door iedere patiënt 
te vragen een oordeel te geven over de gang van za-
ken en de zorgverlening in zijn praktijk. Dat kan bij-
voorbeeld via ‘Patiëntenvertellen’, een elektronische 
patiëntenenquête die wordt uitgevoerd door Klanten-
vertellen bv. De enquête is inhoudelijk opgesteld in 
samenspraak met de KNMT en erkend door het Kwa-
liteitsregister Tandartsen (KRT). 

In de enquête worden patiënten verzocht om de ver-
schillende aspecten van hun laatste bezoek aan de 
praktijk te beoordelen. In concreto: de bereikbaarheid 
en het maken van afspraken, de ontvangst en de 
wachttijd, de behandeling door de mondzorgverlener 
en het resultaat van de behandeling. Aan het slot wordt 
gevraagd om een algemeen oordeel over de praktijk 
wat de klantvriendelijkheid, de tandheelkundige be-
handeling en de organisatie betreft. Ook wordt de zo-
genoemde Net Promotor Score (NPS) gemeten: de 
waarschijnlijkheid waarmee patiënten hun tandarts 
aan anderen aanbevelen. In de periode van september 
2013 tot en met april 2015 is Patiëntenvertellen in zo’n 
150 tandartspraktijken uitgevoerd onder in totaal ruim 

18.400 patiënten. Klantenver-
tellen bv heeft, uitsluitend 
voor publicatiedoeleinden, 
een volledig geanonimiseerd 
responsbestand beschikbaar 
gesteld aan de KNMT. 
Zoals de figuur laat zien, komt 
hieruit naar voren dat de klantvriendelijkheid, de tand-
heelkundige behandeling en de organisatie van de zorg 
door patiënten worden beoordeeld met een gemiddel-
de rapportcijfer van 8,4 of hoger. Wat betreft de ge-
noemde NPS blijkt dat bijna alle patiënten hun tand-
arts zeker (85%) of waarschijnlijk (12%) zouden 
aanbevelen bij familie en vrienden. Enkelen doen dat 
zeker (1%) of waarschijnlijk niet (3%). 

Zie voor een volledig overzicht van de uitkomsten 
www.staatvandemondzorg.nl (onder: Kwaliteitsbeleid).

Patiënten

vertellen

Gemiddeld rapportcijfer van patiënten  
(n =12.881 - 18.369) voor de praktijk voor de:

Klantvriendelijkheid 8,5

Tandheelkundige behandeling 8,6

Organisatie van de zorg 8,4
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