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Toelichting
De KNMT doet met regelmaat onderzoek onder tandarts(specialist)en, hoofdzakelijk binnen het zogenoemde
project Peilstations. De uitvoering ervan gebeurt door de afdeling Onderzoek & Informatie, in samenwerking
met onderzoeksbureau KBA Nijmegen. KBA verricht alle werkzaamheden uitsluitend in opdracht van en in
overleg met de KNMT, volgens de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).1
Hieronder wordt de omgang met persoonsgegevens ten behoeve van KNMT-onderzoek en de procedure bij de
steekproeftrekkingen beschreven.

• Verwerking persoonsgegevens onder de AVG
Onder de AVG mogen persoonsgegevens niet zomaar worden verwerkt c.q. gebruikt. Voor de
steekproeftrekking en het benaderen van tandartsen voor onderzoek moet de KNMT een zogeheten wettelijke
grondslag hebben. Voor de KNMT is deze grondslag dat ze als grootste beroepsorganisatie van
tandarts(specialist)en staat voor de behartiging van de belangen van de beroepsgroep c.q. de leden in de
breedste zin van het woord. De KNMT ziet deze taak als een gerechtvaardigd belang van de KNMT en de
beroepsgroep.2 Om dit belang goed te kunnen behartigen, is het relevant dat de KNMT beschikt over
uiteenlopende actuele informatie over het denken en doen van de beroepsgroep.
Voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van onderzoek worden uitsluitend de gegevens van
leden en oud-leden3 van de KNMT benut. De verzamelde onderzoeksuitkomsten worden door KBA alleen onder
code verstrekt aan de KNMT-onderzoekers, zodat individuele personen of praktijken niet traceerbaar zijn en de
privacy van tandartsen is gewaarborgd.

• Samenstellen onderzoeksbestand
Ten behoeve van het KNMT-onderzoek en steekproeftrekkingen wordt jaarlijks in januari een bestand gemaakt
van alle tandarts(specialist)en in het relatiebeheersysteem (RBS) van de KNMT. Dit bevat naast het KNMTregistratienummer en de NAW-gegevens achtergrondinformatie als sekse, geboortejaar, jaar en plaats van
afstuderen, hoedanigheid, lidmaatschappen, inschrijving in het KRT, deelname aan IQual.
Voor de KNMT-onderzoeken worden hieruit de steekproeven getrokken van tandarts(specialist)en. In de regel
betreft dat leden en oud-leden van 67 jaar of jonger met een bekend woon- en/of werkadres in Nederland.

• Steekproeftrekkingen
Voor ieder nieuw onderzoek worden alle tandartsen geselecteerd die al aan een eerdere editie daarvan hebben
deelgenomen. Daarnaast wordt een aanvullende steekproef getrokken. Tandartsen die hebben aangegeven dat
zij niet meer door de KNMT willen worden benaderd voor deelname aan een onderzoek worden daarbij
uitgesloten.
De steekproeftrekkingen worden gedaan door de onderzoekers van de KNMT. Er wordt naar gestreefd om de
‘onderzoekbelasting’ voor individuele tandartsen zoveel mogelijk te verdelen, door rekening te houden met
recente deelnames aan KNMT-onderzoek. Bij voorkeur worden tandartsen niet meer dan één maal per
kalenderjaar benaderd met een verzoek om deelname.
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Elders op deze website vindt u meer informatie over de gegevensbeveiliging, namelijk onder KNMT-onderzoek > Uitvoering en databeveiliging.
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Organisaties mogen persoonsgegevens op grond van de AVG verwerken als ze zich kunnen beroepen op een ‘gerechtvaardigd belang’, als de
verwerking noodzakelijk is om dit gerechtvaardigde belang te behartigen en als de privacybelangen van de personen van wie
persoonsgegevens worden verwerkt, niet zwaarder wegen dan het gerechtvaardigd belang van de organisatie.
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Inclusief studentleden. Het komt voor dat tandartsen worden benaderd die nooit lid zijn geweest, maar dat zijn dan in alle gevallen tandartsen
die aan een eerdere editie van het betreffende onderzoek hebben deelgenomen en geen bezwaar hebben gemaakt dat ze zijn benaderd .
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