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Op die laatste groep is deze bijdrage gericht, met enkele 

gegevens over verrichtingen in het kader van ortho-

dontie in de algemene praktijk, uitgevoerd in de periode 

2014 tot en met 2020. Deze gegevens zijn via  

het KNMT-project Peilstations verzameld bij een 

25%-steekproef uit het patiëntenbestand van tandartsen 

die aan het onderzoek deelnemen.

 Y Aantal tandartsen dat verrichtingen 
orthodontie heeft uitgevoerd
Figuur 1 laat zien dat over het geheel genomen 42% van 

tandartsen in de algemene praktijk in 2020 behandelingen 

orthodontie heeft uitgevoerd. In 2014 was dit 24%. Deze 

toename was het grootst bij volwassen patiënten, van  

19% naar 40%.

 Y Aantal patiënten bij wie orthodontie  
is uitgevoerd
Figuur 2 laat zien dat de tandartsen die in 2020 verrichtin-

gen hebben uitgevoerd in het kader van orthodontie dit 

gemiddeld bij ongeveer 73 patiënten hebben gedaan. 

Tussen 2014 en 2020 fluctueerde het gemiddelde aantal 

orthodontiepatiënten per tandarts, maar er lijkt ook hier  

bij de volwassenen sprake te zijn van een toename van  

19 naar bijna 40 patiënten.

Orthodontie  
in de algemene 
praktijk

Orthodontische behandelingen worden 
uitgevoerd door orthodontisten, door 
tandartsen voor orthodontie en door tandarts-
algemeen practici. Per januari 2022 waren er 
naar schatting 337 ‘actieve’ orthodontisten 
en 9.360 ‘actieve’ tandartsen. Van die laatste 
groep staan er zo’n 300 op de website van 
de Vereniging Tandartsen voor Orthodontie 
(VTvO) vermeld als behandelaar. Zij zijn actief in 
(verwijs)praktijken die zich helemaal richten op 
orthodontie maar ook in algemene praktijken. 
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FIGUUR 1
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Aantal jeugdige en volwassen patiënten bij wie tandartsen in 
de algemene praktijk orthodontische verrichtingen hebben 
uitgevoerd, in de periode 2014 - 2020 #1

2014 2016 2018 2020

jeugdige patiënten (17 jaar of jonger)

bij wie orthodontische 
 verrichtingen uitgevoerd

4.428 7.280 5.096 4.764

gemiddeld aantal orthodontie-
patiënten per tandarts

61,5 80,9 68,9 61,1

n 72 90 74 78

volwassen patiënten (18 jaar of ouder)

bij wie orthodontische 
 verrichtingen uitgevoerd

1.480 2.476 2.412 4.952

gemiddeld aantal orthodontie-
patiënten per tandarts

19,0 22,9 24,9 39,6

n 78 108 97 125

totaal

bij wie orthodontische 
 verrichtingen uitgevoerd

5.908 9.756 7.508 9.716

gemiddeld aantal orthodontie-
patiënten per tandarts

59,7 75,6 66,4 73,1

n 99 129 113 133

Bron: Onderzoek Tandheelkundige Consumptie

#1 Voor het Onderzoek Tandheelkundige Consumptie zijn gegevens verzameld over de 
verrichtingen die tandartsen hebben uitgevoerd bij een willekeurige steekproef van 25% 
van hun patiënten. Het aantal orthodontiepatiënten van deze tandartsen is geschat door 
het aantal orthodontiepatiënten in deze steekproef te vermenigvuldigen met vier.
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