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PEILSTATIONS

Elders in dit Nt wordt ingegaan op het ‘Programma 
Mondzorg voor Kwetsbare Ouderen 2016’. Dit omvat 
vier interventies en heeft als doel de samenwerking 
in de eerste lijn ten behoeve van de tandheelkundige 
zorg aan (kwetsbare thuiswonende) ouderen te verbe-
teren. Maar hoe is het gesteld met de samenwerking 
tussen tandartsen en andere zorgverleners in de eer-
ste lijn? In het Onderzoek Tandheelkundige Praktijk-
voering van 2014 is hierover een aantal vragen gesteld 
aan een steekproef van praktijkhoudende tandartsen.

Ongeveer een vijfde van hen (19%) zei op enigerlei wij-
ze in structurele vorm samen te werken in de eerste 
lijn. In de meeste gevallen betrof dat samenwerking 
met huisartsen (10%) en/of met fysiotherapeuten 
(10%). En in wat minder gevallen die met logopedisten 
(7%) en/of apothekers (6%). Bij de overige 81% was 
geen sprake van eerstelijnssamenwerking. 
Bij degenen die samenwerken gaat het, zoals de figuur 
laat zien, in 51% van de gevallen om facilitaire samen-

werking. Met name wordt genoemd gezamenlijke huis-
vesting (46%) en in minder gevallen (ook) het delen 
van faciliteiten (20%). Maar belangrijk voor de zorgver-
lening aan ouderen is vooral de samenwerking rondom 
aspecten van het zorgtraject. Daarvan maakt 64% mel-
ding. Dan gaat het in de meeste gevallen om afspraken 
rondom verwijzing (54%). Enkele tandartsen (14%) 
noemen (ook) het gezamenlijk geven van patiënten-
voorlichting. 

Er valt met het ‘Programma Mondzorg voor Kwetsbare 
Ouderen’ nog het een en ander te winnen. Immers, vier 
van de vijf tandartsen werken niet samen met andere 
eerstelijns zorgverleners en van degenen die dat wel 
doen, betreft die samenwerking bij ongeveer een derde 
alleen facilitaire zaken. Dit betekent alles bij elkaar dat 
ongeveer één op de acht à negen tandartsen zorgin-
houdelijk samenwerkt met andere zorgverleners in de 
eerste lijn. Daarbij is overigens niet bekend of deze sa-
menwerking (ook) de kwetsbare ouderen betreft.

Samenwerking in de eerste lijn

Manier(en) waarop tandartsen structureel samenwerken met andere  
eerstelijnszorgverleners in 2014#1

facilitair: 51%

- gezamenlijke huisvesting 46%

- gezamenlijke faciliteiten 20%

- anders facilitair 3%

zorgverlening: 64%

- afspraken inzake verwijzing 54%

- gezamenlijke voorlichting aan patiënten 14%

- anders qua zorgverlening #2 5%

n = 76

#1 meer antwoorden mogelijk
#2 fysiek overleg; gezamenlijke behandeling specifieke patiënten; overleg over patiënten; trauma
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