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Minimaal twee keer per dag tandenpoetsen door kinderen en jongeren 

hoog SES

PEILSTATIONS

Het periodiek mondonderzoek is een belangrijk in-
strument om een band met patiënten te krijgen en te 
onderhouden. Het is bovendien een belangrijke basis 
voor  het behoud van een gezonde mond. Een actief 
beleid met betrekking tot het regelmatig oproepen 
van patiënten is een manier om het periodiek mond-
onderzoek te stimuleren. Het Onderzoek Tandheel-
kundige Praktijkvoering geeft zicht op hoe tandartsen 
in Nederland hiermee omgaan. 

De figuur laat zien dat in 2014 ruim driekwart (76%) 
van de tandartsen in de eigen praktijk een beleid had 
met betrekking tot het oproepen van patiënten. Bij de 
overige 24% dienen patiënten zelf het initiatief te ne-
men om een afspraak voor een periodiek mondonder-
zoek te maken. Bij de tandartsen met een ‘oproepbe-
leid’ houdt dat in de meeste (53%) gevallen in dat bij 
een bezoek meteen de volgende afspraak wordt ge-
maakt, waarbij 41% de  patiënt daaraan ook nog een 
keer herinnert. Verder stuurt 20% via de post een (op-
roep)kaart, met in de helft (10%) van de gevallen ook 
nog een herinnering. 

Overigens blijkt dat tandartsen die hun patiënten op 
enigerlei manier voor een periodiek mondonderzoek 
oproepen, in vergelijking met degenen die dat niet 
doen, gemiddeld minder vaak te maken hebben met 
patiënten die zonder afmelding niet op een afspraak 
verschijnen (3,4 versus 4,2 keer per week). Alleen al 
daarom lijkt het de moeite waard om een actief op-
roepbeleid te hanteren.

Ooit was de ‘saneringskaart’ voor een groot deel van de 
bevolking de ‘stok achter de deur’ om elk halfjaar naar 
de tandarts te gaan. Die vanzelfsprekendheid is er niet 
meer. Tandartsen hebben daarom een taak om hun pa-
tiënten te overtuigen van het belang van een regelma-
tig onderzoek van de mond. De meerderheid van de 
tandartsen geeft hieraan onder meer vorm met een ac-
tief ‘oproepbeleid’. Dit  maakt duidelijk dat in elk geval 
de tandarts een regelmatig onderzoek belangrijk vindt. 
Het oproepen kan er ook aan bijdragen dat patiënten 
niet ongemerkt ‘uit beeld verdwijnen’. Denk aan oude-
ren, bij wie juist de mondgezondheid in het gedrang 
kan komen door toenemende kwetsbaarheid.  

Oproepbele
id

Beleid van tandartsen met betrekking tot het ‘oproepen’ van patiënten voor een periodiek mondonderzoek 

ja, patiënten worden ‘opgeroepen’, namelijk: #1 76%

- maakt bij een bezoek meteen de volgende afspraak én stuurt herinnering(en) 41%

- maakt bij een bezoek meteen de volgende afspraak 12%

- stuurt via de post een (oproep)kaart én stuurt herinnering(en) 10%

- stuurt via de post een (oproep)kaart 10%

- roept op via andere manier(en) (e-mail, telefoongesprek en/of sms) 3%

nee, patiënten moeten zelf initiatief nemen om afspraak te maken 24%

n = 438
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