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Samenwerking mondhygiënist

98%
Tandartsen 
tevreden over
samenwerking

Het overgrote deel van de praktiserend 
tandartsen werkt samen met een mondhygiënist. 

Binnen de samenwerking onder één 
dak geven mondhygiënisten vaak 
verdoving. Ruim de helft van de 
tandartsen laat röntgenfoto’s 
maken. Caviteiten behandelen 
gebeurt bij 17%.
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Hoe werkt u samen met een 
mondhygiënist? (n=1461)

Onder één dak

Niet onder één dak, de mondhygiënist is
elders gevestigd
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Handelingen mondhygiënisten zelfstandig

Als het gaat om handelingen die de mondhygiënist 
zelfstandig uitvoert, zien de meeste tandartsen 
weinig tot geen bezwaar in verdovingen geven. Een 
kleine meerderheid is tegen röntgenfoto’s maken. 
Caviteiten behandelen is een stap te ver, daar is 
praktisch elke tandarts tegen. 
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Caviteiten behandelen en restaureren

Wat vindt u van de maatregel om 
mondhygiënisten zelfstandig (dus zonder 
opdracht van een tandarts) foto’s te laten 

maken, te laten verdoven en primaire 
caviteiten te laten behandelen? (n=1915)

Voor Neutraal Tegen



Gegevensverzameling en respons
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In totaal hebben 1953 personen de ledenpeiling ingevuld. De peiling is 
opengesteld van maandag 19 februari tot en met vrijdag 23 februari 2018. 
Men is uitgenodigd via e-mail, gestuurd aan 7539 adressen bekend bij de 
KNMT. Kort voor de sluiting is een herinnering gestuurd. De respons is 26%.

Er zijn enkele achtergrondgegevens gevraagd om de resultaten te kunnen 
uitsplitsen naar bepaalde groepen. 

Van de respondenten is 88% nog praktiserend, 11% niet meer. Van de niet-
praktiserende tandartsen is bijna 80% 55 jaar of ouder.


