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Onderzoek Tandheelkundige Consumptie 
Voorbeeld spiegelinformatie 

 

Korte toelichting bij de overzichten van de ‘spiegelinformatie 2013’ 

 

 

Afgelopen jaar heeft u samen met xxx van uw collega’s geparticipeerd in het onderzoek Tandheelkundige 

Consumptie van de NMT. Dit heeft u gedaan door via de verwerking via internet gegevens te verstrekken met 

betrekking tot de verrichtingen die u bij een 25% steekproef van uw patiënten in 2013 heeft uitgevoerd én 

gedeclareerd. Omdat deze gegevens volstrekt anoniem zijn verwerkt, is het voor de KNMT niet mogelijk om, 

zoals in het verleden het geval was, tandartsen de zogenaamde spiegelinformatie te sturen. Echter, via een 

speciaal hiervoor ontwikkelde procedure is het wel mogelijk voor deelnemers aan het onderzoek 

Tandheelkundige Consumptie om zelf spiegelinformatie op te vragen via het tandheelkundige 

administratieprogramma waarmee zij ook de gegevens hebben aangeleverd.  

 

In de hier getoonde spiegelinformatie, wordt op tabelmatige en grafische wijze een indruk gegeven van de door u 

verleende tandheelkundige zorg in 2013, in vergelijking met de zorg die door uw collega’s is verleend. De 

gepresenteerde resultaten hebben voornamelijk betrekking op de zogenaamde reguliere patiënten bij wie in 2013 

één of meer keer een periodieke controle is uitgevoerd. In totaal zijn negen figuren weergegeven, die op de 

volgende bladzijden kort worden toegelicht.   

 

Figuur 1 

Omvang van de 25% steekproef in de registratie van verrichtingengegevens over 2013 en proportie 

patiënten bij wie periodiek onderzoek is gedaan, voor uzelf en alle tandartsen 

In deze tabel staat vermeld hoeveel patiënten zijn opgenomen in de 25% steekproef  die wij van u hebben 

ontvangen, alsook bij welk procentueel deel (proportie) van de patiënten in 2013 één of meer periodieke controles 

zijn uitgevoerd. Bovendien is onderscheid gemaakt tussen jeugdigen (17 jaar en jonger) en volwassenen (18 jaar 

en ouder). 

In ‘paars’ zijn uw gegevens (uzelf) weergegeven en in ‘zwart’ de gegevens van alle tandartsen in het onderzoek. 

Wat deze laatste groep betreft blijkt bijvoorbeeld dat de steekproeven gemiddeld x.xxx patiënten omvatten. Bij 

gemiddeld xx% van die patiënten is in 2013 tenminste één periodiek onderzoek gedaan, terwijl bij xx% geen 

periodiek onderzoek is gedaan, maar wel andere verrichtingen. 

 

 

Figuur 2 

Gemiddelde financiële opbrengst per patiënt (in €) in 2013 voor verleende tandheelkundige zorg naar het 

wel of niet periodiek onderzoek en leeftijd, voor uzelf en alle tandartsen  

Vervolgens wordt in figuur 2 een tabelmatig overzicht geboden van de gemiddelde financiële omzet (in €) per 

patiënt, apart voor reguliere patiënten bij wie wel en niet-reguliere patiënten bij wie geen periodiek onderzoek is 

gedaan (maar wel andere verrichtingen). Binnen die groepen wordt verder onderscheid gemaakt naar jeugdigen 

en volwassenen.  

Uw gegevens (uzelf) zijn in ‘paars’ weergegeven en de gegevens van alle tandartsen in het onderzoek (allen) in 

‘zwart’. De opbrengst per reguliere patiënt is in 2013 voor alle tandartsen gemiddeld € xxx,xx: voor de jeugdigen 

binnen die groep € xxx,xx  en voor de volwassenen binnen die groep € xxx,xx. Verder geldt dat de gemiddelde 

opbrengst per tandartsbezoeker in 2013 voor alle tandartsen € xxx,xx bedroeg.  Zoals gezegd, in ‘paars’ is te zien 

hoe hoog de verschillende bedragen gemiddeld uitpakken voor alleen uw patiënten.  
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Figuur 3 

Gemiddelde financiële opbrengst per tandartsbezoeker (in €) in 2013 voor verleende tandheelkundige 

zorg voor uzelf, in vergelijking met de verdeling in percentielen  

In figuur 3 wordt een overzicht geboden van de gemiddelde gedeclareerde bedragen per tandartsbezoeker in 

2013, verdeeld in zogenaamde percentielen. Hieruit kunt u een indruk krijgen van ‘waar u staat’ ten opzichte van 

al uw collega’s in het onderzoek. Uitgaande van een bepaald percentage (hier 10% groepen) geven deze maten 

aan welk deel van de tandartsen een gemiddeld gedeclareerd bedrag heeft dat lager is en welk deel een 

gemiddeld gedeclareerd bedrag heeft dat hoger is. 

Zo valt de gemiddelde financiële opbrengst van € xxx,xx in het zogenaamde 60% percentiel. Dit betekent dat in 

ieder geval 50% van alle tandartsen gemiddeld een lager bedrag heeft gedeclareerd en in ieder geval 40% 

gemiddeld een hoger bedrag. De relatieve positie valt immers in de groep van 51% tot en met 60%. Op 

vergelijkbare wijze kunt u op basis van uw gemiddelde financiële opbrengst per tandartsbezoeker in 2013 ook uw 

positie bepalen. 

 

 

Figuur 4 

Proportie jeugdige patiënten (17 jaar of jonger) bij wie in 2013 met betrekking tot enkele tandheelkundige 

behandelingen één of meer verrichtingen zijn uitgevoerd, voor uzelf en alle tandartsen  

In figuur 4 zijn voor acht behandelingen (zie bijgaande tabel A) gegevens weergegeven met betrekking tot de 

proportie jeugdige patiënten bij wie elk van die behandelingen in 2013 is uitgevoerd. Het gaat hier overigens 

uitsluitend om jeugdige patiënten bij wie tenminste één periodieke controle is uitgevoerd.  

In ‘lichtgroen’ zijn uw gegevens (uzelf) weergegeven en in ‘donkergroen’ de gegevens van alle tandartsen in het 

onderzoek. Zo blijkt dat door deze laatste groep gemiddeld bij xx% van de jeugdige reguliere patiënten één of 

meer intra orale röntgenfoto’s zijn gemaakt. Daarnaast zijn bij xx% vullingen gelegd en zijn bij x% één of meer 

tanden of kiezen geëxtraheerd. 

 

 

Figuur 5 

Gemiddeld aantal verrichtingen in 2013 met betrekking tot enkele tandheelkundige behandelingen per 

jeugdige patiënt (17 jaar of jonger) bij wie één of meer van die behandelingen is/zijn uitgevoerd, voor uzelf 

en alle tandartsen 

In figuur 5 wordt per onderscheiden behandeling het gemiddeld aantal verrichtingen weergegeven dat is 

uitgevoerd per jeugdige patiënt bij wie die behandelingen in het verslagjaar zijn uitgevoerd. Dus bijvoorbeeld het 

gemiddeld aantal vullingen, bezien over alle jeugdige patiënten bij wie tenminste één vulling is gemaakt. 

In ‘lichtblauw’ zijn uw gegevens (uzelf) weergegeven en in ‘donkerblauw’ de gegevens van alle tandartsen in het 

onderzoek. Wat deze laatste groep betreft, is te zien dat het bij de  jeugdige patiënten bij wie in 2013 is gesealed 

het gemiddeld om bijna x,x gebitselementen ging. 

 

 

Figuur 6 

Gemiddeld aantal verrichtingen in 2008 met betrekking tot enkele tandheelkundige behandelingen per 100 

jeugdige patiënten (17 jaar of jonger) bij wie tenminste één periodieke controle is uitgevoerd, voor uzelf 

en alle tandartsen 

In deze figuur wordt  per onderscheiden behandeling bezien hoeveel verrichtingen gemiddeld zijn uitgevoerd per 

100 jeugdige reguliere patiënten. Hier wordt dus gekeken naar alle jeugdige reguliere patiënten, ongeacht of zij 

een bepaalde behandeling wel of niet hebben ondergaan. De presentatie is in gemiddelde aantallen per 100 

patiënten, omdat voor enkele behandelingen de gemiddelde aantallen per patiënt (zoals in figuur 5) heel kleine, 

weinig sprekende waarden oplevert.        

In ‘oranje’ zijn uw gegevens (uzelf) weergegeven en in ‘rood’ de gegevens van alle tandartsen in het onderzoek. 

Wat deze laatste groep betreft, is te zien dat er per 100 jeugdige reguliere patiënten gemiddeld ongeveer xx 

fluoride applicaties zijn gegeven. 
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Figuur 7 

Proportie volwassen patiënten (18 jaar of ouder) bij wie in 2013 met betrekking tot enkele 

tandheelkundige behandelingen één of meer verrichtingen zijn uitgevoerd, voor uzelf en alle tandartsen  

Op dezelfde wijze als in figuur 4 voor de jeugdigen is gedaan, zijn in figuur 7 voor negen behandelingen 

gegevens weergegeven met betrekking tot de proportie volwassen patiënten bij wie elk van die behandelingen in 

2013 is uitgevoerd. 

In ‘lichtgroen’ zijn uw gegeven (uzelf) weergegeven en in ‘donkergroen’ de gegevens van alle tandartsen in het 

onderzoek. Zo is bij xx% van de volwassen patiënten bij wie één of meer periodieke controles zijn uitgevoerd, ook 

één of meer keer tandsteen verwijderd. Voorts is bij ongeveer xx% van deze patiënten een kroon gemaakt en is 

bij xx% initiële parodontale behandeling uitgevoerd. 

 

 

Figuur 8 

Gemiddeld aantal verrichtingen in 2013 met betrekking tot enkele tandheelkundige behandelingen per 

volwassen patiënt (18 jaar of ouder) bij wie één of meer van die behandelingen is/zijn uitgevoerd, voor 

uzelf en alle tandartsen 

In deze figuur wordt per onderscheiden behandeling het gemiddeld aantal verrichtingen weergegeven dat is 

uitgevoerd per volwassen patiënt bij wie die behandelingen in 2013 zijn uitgevoerd. Dus bijvoorbeeld het 

gemiddeld aantal kronen, bezien over alle volwassen patiënten bij wie tenminste één kroon is gemaakt. 

In ‘lichtblauw’ zijn uw gegevens (uzelf) weergegeven en in ‘donkerblauw’ de gegevens van alle tandartsen in het 

onderzoek. Zo is te zien dat het bij de volwassen patiënten bij wie in 2013 een kroon is gemaakt gemiddeld om 

x,x kronen ging. 

 

 

Figuur 9 

Gemiddeld aantal verrichtingen in 2013 met betrekking tot enkele tandheelkundige behandelingen per 100 

volwassen patiënten (18 jaar of ouder) bij wie tenminste één periodieke controles is uitgevoerd, voor uzelf 

en alle tandartsen 

In deze figuur wordt per onderscheiden behandeling bezien hoeveel verrichtingen gemiddeld zijn gedaan per 100 

volwassen reguliere patiënten. Hier wordt dus gekeken naar alle volwassen reguliere patiënten, ongeacht of zij 

een bepaalde behandeling wel of niet hebben ondergaan. De presentatie is in gemiddelde aantallen per 100 

patiënten, want voor enkele behandelingen gaat het namelijk om heel kleine, weinig sprekende waarden wat 

betreft de gemiddelde aantallen per patiënt. 

In ‘oranje’ zijn uw gegevens (uzelf) weergegeven en in ‘rood’ de gegevens van alle tandartsen in het onderzoek. 

Wat deze laatste groep betreft, is te zien dat er per 100 volwassen reguliere patiënten gemiddeld ongeveer xx 

intra orale röntgenfoto’s zijn gemaakt.  
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Tabel A Tariefcoderingen 2013 voor onderscheiden behandelingen 

 

  UPT 

periodiek onderzoek  C11, C12 

intra-orale röntgenfoto  X10  

fluoride-applicatie  M10, M20 

tandsteen verwijderen  M50, M55, M59 

sealants  V30, V35 

anesthesie  A10 

vullingen  V11, v12, v13 

wortelkanaalbehandeling  E13, E14, E16, E17, E66 

kroon  R20, R25 

extractie  H10, H15 

initiële parodontale behandeling  T21, T22 

 

Tot slot nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage aan het onderzoek Tandheelkundige Consumptie. Als u naar 

aanleiding van deze spiegelinformatie vragen heeft of aanvullende informatie zou willen hebben, kunt u contact 

opnemen met J.C.L. den Boer (030 6076236 /  j.boer@knmt.nl) of met M. Vollaard van het Centraal 

Administratiepunt Peilstations (CAP) in Nijmegen (024 3653402 / KNMTonderzoek@its.ru.nl).  

 

KNMT, 

juni 2015 

  

mailto:j.boer@knmt.nl
mailto:KNMTonderzoek@its.ru.nl
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Figuur 1 

Omvang van de 25% steekproef in de registratie van verrichtingengegevens over 2013 

en proportie patiënten bij wie periodiek onderzoek is gedaan, voor uzelf en alle 

tandartsen  

 

 uzelf alle 

tandartsen 

aantal jongere jeugdigen (≤ 17 jaar) in steekproef: xxx 210 

proportie jongere jeugdigen (≤ 17 jaar): wel periodiek onderzoek  xx% 68% 

proportie jongere jeugdigen (≤ 17 jaar): geen periodiek onderzoek, wel verrichtingen  x% 2% 

aantal volwassenen (≥ 18 jaar) in steekproef xxx 1.117 

proportie volwassenen (≥ 18 jaar): wel periodiek onderzoek  xx% 50% 

proportie volwassenen (≥ 18 jaar): geen periodiek onderzoek, wel verrichtingen x% 5% 

totaal aantal patiënten in steekproef xxx 1.326 

proportie patiënten: wel periodiek onderzoek  xx% 53% 

proportie patiënten: geen periodiek onderzoek, wel verrichtingen x% 5% 

  

 

 

Figuur 2 

Gemiddelde financiële opbrengst per patiënt (in €) in 2013 voor verleende tandheel-

kundige zorg naar het wel of niet periodiek onderzoek gedaan en leeftijd, voor uzelf en alle 

tandartsen  

 

 uzelf 
alle 

tandartsen 

wel periodiek onderzoek    

- jeugdigen (≤ 17 jaar) xxx,xx 98,40 

- volwassenen (≥ 18 jaar) xxx,xx 155,58 

- subtotaal xxx,xx 143,70 

   

geen periodiek onderzoek, wel verrichtingen    

- jeugdigen (≤ 17 jaar) xxx,xx 103,67 

- volwassenen (≥ 18 jaar) xxx,xx 205,63 

- subtotaal xxx,xx 199,31 

   

totaal (alle patiënten) xxx,xx 150,83 
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Figuur 3 

Gemiddelde financiële opbrengst per patiënt (in €) in 2013 voor verleende 

tandheelkundige zorg voor uzelf, in vergelijking met de verdeling in percentielen  

 

gemiddelde financiële opbrengst per patiënt (in €), alle tandartsen 150,83 

  

verdeling naar percentielen :  

- 10% percentiel (10% waarde lager / 90% waarde hoger)  104,79 

- 20% percentiel (20% waarde lager / 80% waarde hoger) 116,78 

- 30% percentiel (30% waarde lager / 70% waarde hoger) 125,67 

- 40% percentiel (40% waarde lager / 60% waarde hoger) 134,25 

- 50% percentiel (50% waarde lager / 50% waarde hoger) 142,41 

- 60% percentiel (60% waarde lager / 40% waarde hoger) 152,79 

- 70% percentiel (70% waarde lager / 30% waarde hoger) 163,19 

- 80% percentiel (80% waarde lager / 20% waarde hoger) 179,61 

- 90% percentiel (90% waarde lager / 10% waarde hoger) 199,50 

- 100% percentiel (100% waarde lager)  429,14 

  

gemiddelde financiële opbrengst per patiënt (in €), uzelf xxx,xx 
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Figuur 4 

Proportie jeugdige patiënten (17 jaar of jonger) bij wie in 2013 met betrekking tot enkele 

tandheelkundige behandelingen één of meer verrichtingen zijn uitgevoerd, voor uzelf en alle 

tandartsen  

 

Figuur 5 

Gemiddeld aantal verrichtingen in 2013 met betrekking tot enkele tandheelkundige 

behandelingen per jeugdige patiënt (17 jaar of jonger) bij wie één of meer van die 

behandelingen is/zijn uitgevoerd, voor uzelf en alle tandartsen 
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Figuur 6 

Gemiddeld aantal verrichtingen in 2013 met betrekking tot enkele tandheelkundige 

behandelingen per 100 jeugdige patiënten (17 jaar of jonger) bij wie tenminste één 

periodieke controles is uitgevoerd, voor uzelf en alle tandartsen 
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Figuur  7 

Proportie volwassen patiënten (18 jaar of ouder) bij wie in 2013 met betrekking tot enkele 

tandheelkundige behandelingen één of meer verrichtingen zijn uitgevoerd, voor uzelf en alle 

tandartsen  

 

Figuur 8 

Gemiddeld aantal verrichtingen in 2013 met betrekking tot enkele tandheelkundige 

behandelingen per volwassen patiënt (18 jaar of ouder) bij wie één of meer van die 

behandelingen is/zijn uitgevoerd, voor uzelf en alle tandartsen 
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Figuur 9 

Gemiddeld aantal verrichtingen in 2013 met betrekking tot enkele tandheelkundige behan-

delingen per 100 volwassen patiënten (18 jaar of ouder) bij wie tenminste één periodieke 

controles is uitgevoerd, voor uzelf en alle tandartsen 
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