Barometer
Tandartsen over de
Covid-19-pandemie
Wat zijn de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de werk- en
praktijksituatie van tandartsen? Deze vraag kwam kort aan de orde in het
Onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering (OTP), uitgevoerd van eind
december 2020 tot medio februari 2021. Aan dit OTP, onderdeel van het
KNMT-project Peilstations, namen 470 werkzame tandartsen deel, onder
wie 286 praktijkhouders en 184 niet-praktijkhouders.
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Y Mensen zijn bang voor COVID-19 en stellen
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vanwege de triage.
Y Er mogen minder patiënten tegelijk in
de praktijk aanwezig zijn. Dit drukt de
arbeidsproductiviteit. Z

Verwachting dat gevolgen Covid-19pandemie tijdelijk van aard zijn voor de
persoonlijke werksituatie.
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Verwachting dat gevolgen Covid-19pandemie tijdelijk van aard zijn voor de
praktijksituatie.

