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PEILSTATIONS

Voor de KNMT is het van belang zicht te hebben op de 
werkzaamheid van haar leden. Alleen dan kan in de 
belangenbehartiging en dienstverlening rekening 
worden gehouden met de verschillende wensen en 
behoeften van leden. 

De verschillen tussen tandartsen kunnen legio zijn, maar 
twee verschillen zijn toch van belang voor de positie van 
de tandarts. Dat is in de eerste plaats het al dan niet wer-
ken als praktijkhouder en op in tweede plaats het al dan 
niet werken als gedifferentieerde tandarts. Hieronder 
wordt een indruk gegeven van de verdeling van de be-
roepsgroep wat deze twee kenmerken betreft. De gege-
vens zijn afkomstig uit het onderzoek Tandheelkundige 
Praktijkvoering van 2014.

Figuur 1 laat zien dat 81% van de praktijkhoudende tand-
artsen uitsluitend werkt als algemeen-practicus en dat 
19% deels of helemaal werkt als gedifferentieerd tand-
arts. Praktijkhouders met een solopraktijk zijn naar ver-
houding in veel gevallen (88%) alleen algemeen-practi-

cus. Verder valt op dat tandartsen die samenwerken met 
een of meer medewerkers naar verhouding vaker (ook) 
werken als gedifferentieerde tandarts (27% en 42%).
Uit figuur 2 blijkt dat ook van de niet-praktijkhoudende 
tandartsen vier van de vijf (81%) uitsluitend actief zijn 
als algemeen practicus. Er zijn hierbij geen significante 
verschillen tussen tandartsen die werkzaam zijn in een 
praktijk die onderdeel is van een keten of groep samen-
werkende praktijken en tandartsen die in een ‘gewone’ 
praktijk werkzaam zijn.
De gegevens die het onderzoek Tandheelkundige Prak-
tijkvoering oplevert, bieden belangrijke basisinformatie 
voor het streven van de KNMT om de gehele beroeps-
groep zo goed mogelijk te bedienen. Dit voorjaar zal via 
een steekproef van tandartsen een nieuwe editie van het 
onderzoek worden uitgevoerd. Hopelijk doen zoveel mo-
gelijk van degenen die daarvoor worden gevraagd aan 
dat onderzoek mee, want dat is namelijk de beste garan-
tie op betrouwbare uitkomsten. Die zijn in het belang 
van de beroepsgroep in het algemeen en de KNMT in het 
bijzonder.

Werkzaamheid van tandartsen 

2. Werkzaamheid van niet-praktijkhoudende tandartsen, wat actief zijn in een keten of groep samenwerkende 
praktijken en het al dan niet actief zijn als gedifferentieerde tandarts betreft

werkzaam in een keten of groep samenwerken-
de praktijken

alleen actief als alge-
meen practicus

(ook) actief als gediffe-
rentieerd tandarts

n

ja 81% 19% 16

nee 82% 18% 81

totaal 81% 19% 97
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1. Werkzaamheid van praktijkhoudende tandartsen wat de samenwerking met collega’s en het al dan niet actief 
zijn als gedifferentieerde tandarts betreft

samenwerking met 
een of meer praktijk-
houders (maten)

samenwerking met 
praktijkmedewerker

alleen actief als  
algemeen practicus

(ook) actief als gediffe-
rentieerd tandarts

n

nee nee 88% 12% 257

nee ja 73% 27% 128

ja nee 81% 19% 37

ja ja 58% 42% 24

totaal 81% 19% 446

Verschillen zijn statistisch significant (p < 0,05)
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