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Samenwerking in de eerste lijn
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Inleiding

Het komt voor dat zorgverleners in de eerste lijn op gestructureerde wijze met elkaar samenwerken. Het kan
daarbij gaan om facilitaire samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van gezamenlijke huisvesting, maar ook om
zorginhoudelijke samenwerking, bijvoorbeeld afspraken rond verwijzing van patiënten.
Eind 2020 is via het Onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering (OTP) een steekproef van praktijkhoudende
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tandartsen bevraagd over hun werksituatie. Daarbij kwamen ook aan de orde of zij al of niet structureel
samenwerken met andere zorgverleners in de eerste lijn. En zo ja, of die samenwerking dan zorginhoudelijk is,
facilitair of beide. In deze bijdrage wordt ingegaan op de uitkomsten.

2

Samenwerking

Zoals figuur 1 laat zien, werkten in 2020 twee van de tien tandartsen naar eigen zeggen op enigerlei wijze
structureel samen met andere zorgverleners in de eerste lijn: zorginhoudelijk (12%), facilitair (3%) of beide (5%).
De overige 80% deed dit niet.
Figuur 1

Structureel samenwerken door praktijkhoudende tandartsen met andere zorgverleners in de eerste lijn in 2020
(n = 242)
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Zorgverleners met wie wordt samengewerkt

Figuur 2 toont voor de tandartsen die gestructureerd samenwerken in de eerste lijn de verschillende
zorgverleners met wie zij dit doen en de aard van deze samenwerking. Het blijkt dat de zorginhoudelijke
samenwerking vooral plaats vindt met de huisarts (53%), de fysiotherapeut (53%), de logopedist (43%) en de
apotheker (36%). Op facilitair gebied werken deze tandartsen met name samen met de fysiotherapeut (34%),
de huisarts (30%) en de apotheker (28%).
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Zie het kader op pagina 3 voor meer informatie over de uitvoering van het onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering (OTP).
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Figuur 2

Structurele samenwerking praktijkhoudende tandartsen met andere zorgverleners in de eerste lijn en
aard van de samenwerking
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Binnen het KNMT-project Peilstations wordt via het Onderzoek Tandheelkundige Praktijkvoering (OTP) sinds
1995 periodiek geïnventariseerd op welke wijzen tandartsen in Nederland hun beroep uitoefenen.
Aanvankelijk lag de focus alleen op tandartsen met een eigen praktijk, maar vanaf 2014 zijn ook tandartsen
zonder eigen praktijk in het OTP betrokken. Dit doet meer recht aan de toenemende differentiatie in
praktijkvormen. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van zogenaamde tandheelkundige ketens, waarvan ook
niet-tandartsen (mede)eigenaar kunnen zijn en waarbinnen dan niet-praktijkhoudende tandartsen werken.
Voor deelname aan de dertigste editie van het OTP is in december 2020 een steekproef van 1.382 tandartsen
benaderd. Uiteindelijk hebben 557 van hen hieraan gevolg gegeven, door het beantwoorden van vragenlijst
(op papier of elektronisch). De 'overall-respons' was daarmee 40%.
Drie van de 557 tandartsen hebben voor twee praktijken een vragenlijst aangeleverd, waardoor uiteindelijk van
560 ‘werksituaties’ informatie is verkregen: 286 vragenlijsten van praktijkhouders, 184 van niet-praktijkhouders en 90 van tandartsen die inmiddels niet meer werkzaam zijn.
In de onderzoeksgroep zijn de leden van de KNMT enigszins oververtegenwoordigd. De gevolgen van deze
oververtegenwoordiging mogen worden ingeschat als klein, omdat de groep niet-leden op het gebied van
enkele algemene praktijkkenmerken niet significant afwijkt van de groep leden. Voor het overige zijn de
verschillen tussen de steekproef en de rest van de populatie niet noemenswaardig groot, waardoor de
ondergroepsgroep mag worden beschouwd als een redelijk representatieve afspiegeling van de populatie
tandartsen van 67 jaar en jonger met een bekend woon- en/of werkadres in Nederland.
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