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Voorwoord 
 
 
 
In opdracht van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) heeft het NIVEL 
een onderzoek uitgevoerd naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in 
Nederland. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van dit onderzoek. Het geeft inzicht in 
hoeveel Nederlanders er naar schatting klant van de tandprotheticus zijn of zijn geweest 
en hoe tevreden zij over de dienstverlening zijn. Daarnaast zijn deze klanten op een aantal 
achtergrondkenmerken en meningen vergeleken met gebitsprothesedragers die nooit klant 
van de tandprotheticus zijn geweest, en personen die geen gebitsprothese hebben. Het 
onderzoek is naar ons weten de studie die op deze schaal de bestaande en potentiële 
klanten van de tandprotheticus in Nederland in kaart brengt. 
 
Onze dank gaat uit naar de inzet van TNS NIPO en de leden van hun panel voor hun 
deelname aan de enquête(s). Daarnaast gaat dank uit naar de Marnix de Romph en  
Michiel Alkemade voor de begeleiding van het onderzoek. 
 
Utrecht, februari 2014  
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Samenvatting 
 
 
 
Dit rapport beschrijft de kenmerken van bestaande en potentiële klanten van de 
tandprotheticus in Nederland. Niet eerder waren cijfers bekend over hoeveel 
Nederlanders ervaring hebben met de tandprotheticus, en wat hun kenmerken zijn in 
vergelijking met Nederlanders die nog nooit (al dan niet in bezit van een gebitsprothese) 
de tandprotheticus hebben bezocht.  
 
Uit dit onderzoek blijkt allereerst dat 21% van de respondenten van 18 jaar en ouder een 
gebitsprothese heeft. Hiervan heeft het grootste deel een gehele gebitsprothese, boven 
onder, of boven én onder. Bijna de helft van alle respondenten met een gebitsprothese 
bezoekt voor zijn/haar gebitsprothese de tandprotheticus. Het aantal Nederlanders van 18 
jaar en ouder dat ooit bij een tandprotheticus is geweest kan daarmee op landelijk niveau 
geschat worden op 1,3 miljoen. Klanten van de tandprotheticus hebben relatief vaak een 
hele gebitsprothese en een overkappingsprothese op kunstwortels in vergelijking met 
prothesedragers die voor hun gebitsprothese niet bij de tandprotheticus terecht komen. 
Deze laatste groep heeft relatief vaak een gedeeltelijke gebitsprothese. Ook is deze groep 
niet-klanten met een gebitsprothese wat jonger, wat hoger opgeleid en minder vaak 
woonachtig in de drie grote gemeenten en het westen in vergelijking met klanten van de 
tandprotheticus. De respondenten zonder gebitsprothese zijn (zoals kan worden verwacht) 
relatief veel jonger. Daarnaast zijn zij over het algemeen hoger opgeleid en zij bevinden 
zich in hogere sociale klassen dan de groepen met een gebitsprothese. 
 
Het gemiddeld aantal bezoeken van de tandprotheticus-klanten aan de tandprotheticus is 
6,5. Een grote meerderheid van de tandprotheticus-klanten heeft een vaste tandprotheticus 
voor deze bezoeken en is over het algemeen zeer tevreden hierover; het cijfermatige 
oordeel komt neer op een 8,2 en de helft van de tandprotheticus-klanten zou de 
tandprotheticus beslist aanbevelen aan familie en vrienden. Ook geldt voor bijna alle 
behandelingen dat de voorkeur voor de tandprotheticus groter is dan de voorkeur voor een 
tandarts, tandtechnicus dan wel de kaakchirurg. Iets minder dan de helft van de klanten 
komt via verwijzing bij de tandprotheticus terecht en het overige deel heeft zelf een 
tandprotheticus uitgekozen. Zij kiezen hun tandprotheticus zelden op grond van 
informatie op het internet of van zorgverzekeraars. Meestal voert de tandprotheticus 
praktijk in de buurt en/of is aanbevolen door familie, vrienden of kennissen. Men komt 
vaak in eerste instantie terecht bij een tandprotheticus voor het laten aanmeten en 
vervaardigen van een nieuwe gebitsprothese, gevolgd door een reparatie of aanpassing 
van hun gebitsprothese. Deze behandelingen vinden met name in een tandprotheticus-
praktijk plaats. 
 
Prothesedragers die voor de zorg rondom hun gebitsprothese géén tandprotheticus 
bezoeken, komen voor deze zorg vooral bij de tandarts terecht. Een meerderheid heeft 
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dan ook bij verschillende behandelingen een voorkeur voor de tandarts. Daarnaast geeft 
een groot deel van deze groep aan alleen na een doorverwijzing van de tandarts naar een 
tandprotheticus te gaan. De kennis over en de bekendheid met de tandprotheticus is 
gering onder de prothesedragers die de tandprotheticus niet bezoeken; volgens een 
meerderheid is de tandprotheticus nog steeds onbekend. Opvallend is dat een groot deel 
een verkeerde inschatting maakt van het opleidingsniveau van de tandarts, 
tandprotheticus en tandtechnicus of aangeeft dit niet te weten. 
 
De meningen van respondenten zonder gebitsprothese, de grootste groep Nederlanders, 
zijn verdeeld over behandeling door de tandarts of tandprotheticus bij de zorg rondom 
gebitsprotheses. Voor de helft van de tandprothetische behandelingen hebben zij voorkeur 
voor de tandprotheticus en voor de andere helft voor de tandarts. Daarnaast heeft één 
derde liever dat een tandprotheticus voor zijn/haar protheses zorgt in plaats van een 
tandarts. Ook voor de groep niet-prothesedragers geldt dat zij redelijk onbekend zijn met 
het opleidingsniveau van de tandprotheticus en niet weten of tandprothetici en 
tandtechnici wel of niet zelfstandig mogen behandelen.  
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1 Inleiding en opbouw van dit rapport  
 
 
 

1.1 Achtergrond 
 
In 2011 publiceerde het NIVEL een notitie en artikel waarin zowel de vraag- als 
aanbodkant van de arbeidsmarkt van tandprothetici in kaart werden gebracht (Schepman, 
S.M. e.a., 2009; Batenburg e.a., 2010). Daarin werd geconcludeerd dat het aantal 
werkzame tandprothetici in Nederland afneemt, voornamelijk door vergrijzing van de 
beroepsgroep, en tegelijkertijd de vraag naar tandprothetische diensten aan het toenemen 
is. Deze laatste trend werd toen afgeleid uit cijfers van het Hoofdbedrijfsschap 
Ambachten (HBA) en de Nederlands Maatschappij ter Bevordering van de 
Tandheelkunde (NMT). Hieruit bleek enerzijds dat patiënten steeds vaker zonder 
doorverwijzing van de tandarts de tandprotheticus bezoeken, al dan niet geïnformeerd 
door hun zorgverzekeraar. Anderzijds neemt het aantal tandartsen dat zelf 
tandprothetische activiteiten uitvoert zo snel af, dat óók het aantal doorverwijzingen van 
tandartsen naar de tandprotheticus is toegenomen (HBA, 2012). Alhoewel het aantal 
mensen met een volledige prothese in Nederland is afgenomen (blijkens uit POLS-cijfers 
van het CBS), ziet het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) dat door meer langdurige en 
gefaseerde behandeling de vraag naar tandprothetische zorg op zijn minst peil zal blijven. 
De vraag naar tandprothetische diensten zou op landelijk niveau zelfs nog kunnen 
toenemen, gestimuleerd door ontwikkelingen als consumentisme, meer aandacht voor 
esthetiek en daardoor naar langere en intensievere behandelingen (NMT, 2013). 
 
Op dit moment is de precieze omvang van de clientèle van tandprothetici in Nederland 
niet bekend. Ook is er weinig zicht op de demografische en sociale samenstelling  van 
deze groep, wat hun ervaringen met de tandprotheticus zijn, en wie de potentiële klanten 
van de tandprotheticus zijn. Schattingen van het aantal tandprotheticus-klanten zijn wel te 
maken, op basis van het aantal doorverwijzingen door tandartsen naar de tandprotheticus 
bijvoorbeeld. Het tweejaarlijkse onderzoek van de NMT onder haar ‘peilstation’ 
tandartspraktijken vormt daarvoor een bron, en ook het NIVEL heeft tandartsen in 2011 
en 2012 bevraagd naar doorverwijzingen van hun patiënten naar onder andere de 
tandprotheticus. Daarnaast publiceert het HBA driejaarlijks het Structuuronderzoek 
Tandtechnische laboratoria, waaraan tandprothetische bedrijven met laboratorium 
gevraagd is hoe cliënten bij hen terecht zijn gekomen. Combineren we deze bronnen dan 
komt een schatting van het aantal Nederlanders dat jaarlijks de tandprotheticus bezoekt 
uit op ruim 67.0001 . Mogelijk ligt dit aantal hoger omdat een aantal cijfers voor deze 

                                                      
1
 In 2008 verwees 23% van de tandartsen cliënten maandelijks door naar de tandprotheticus, gemiddeld 2 cliënten per 

maand. Uitgaande van zo’n 8.800 werkzame tandartsen in Nederland (NMT, 2013) zou het om maandelijks ruim 4.000 
personen gaan, jaarlijks om 48.000. Daar bovenop komen de personen die rechtstreeks naar de tandprotheticus gaan. 
Volgens het Structuuronderzoek van het HBA uit 2012 kwam 39% van de cliënten zonder doorverwijzing bij een 
tandprothetisch bedrijf terecht. 
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schatting gedateerd zijn. Het aantal werkzame tandprothetici in Nederland was in 2012 
volgens de ONT 334, hetgeen zou betekenen dat een gemiddelde tandprotheticus 
ongeveer 200 jaarlijks cliënten bedient.  
 
Zoals gezegd zijn de ervaringen van klanten van de tandprotheticus ook maar beperkt 
onderzocht en bekend. Voor zover bekend zijn deze recent alleen bevraagd door bureau 
Motivaction, in opdracht van de NZa (NZa, 2012). Binnen het consumentenpanel van 
Motivaction zijn 104 personen bereikt die antwoord gaven op vragen over de 
tandprotheticus (ter vergelijking: 1.104 personen gaven antwoorden op vragen over de 
tandarts). Van deze 104 personen gaf 11% overwogen te hebben om over te stappen, 6% 
heeft dat werkelijk gedaan. Gevraagd naar ‘deskundigheid’, ‘resultaat behandeling’, 
‘persoonlijke aandacht’, ‘duidelijkheid informatie’ en ‘mate meebeslissen’ gaf 70% tot 
75% aan hier tevreden of zeer tevreden over te zijn. Een klein percentage was ontevreden 
of zeer ontevreden, 4% met betrekking tot ‘duidelijkheid informatie’ en ‘mate 
meebeslissen’, een nog kleiner percentage ten aanzien van de andere drie aspecten. Wat 
hogere percentages ontevreden respondenten komen naar voren als het gaat om 
‘informatie om een goede keuze te kunnen maken’; hierover is 6% ontevreden en 5% zeer 
ontevreden. Volgens de NZa had 34% van de 150 tandprothetici geen standaardprijslijst 
op hun website staan, tegen veel kleinere percentages voor websites van tandartsen, 
mondhygiënisten en orthodontisten (8% tot 4%). 
 
Nieuw en grootschaliger onderzoek was nodig om te bepalen wie de huidige klant van de 
tandprotheticus is, wat zijn/haar kenmerken zijn, hoe tevreden deze is, en wie in 
Nederland nog geen klant van de tandprotheticus is, maar dat wel zou kunnen worden. 
Deze kennis heeft de ONT nodig om haar leden (tandprothetici en tandprotheticus-
praktijken) beter te kunnen ondersteunen bij hun beleid, ondernemerschap en 
dienstverlening. 
 
Dit onderzoek heeft dan ook eerste doel om de karakteristieken te bepalen van zowel de 
zorgvrager van de tandprotheticus als zijn/haar zorgvraag. Ten tweede is het doel om 
personen in Nederland te bevragen die (nog) geen tandprotheticus-cliënt zijn, maar dat in 
de toekomst wel zouden kunnen worden. Hiermee kan ingeschat worden wie dat zijn en 
wat de potentiële klanten zijn. Daartoe is het vooral relevant om te analyseren hoe de 
cliëntenpopulatie van de tandprotheticus afwijkt van die van de tandarts die zich 
bezighoudt met prothetiek. Als de verdeling van cliënten en taken tussen tandarts en 
tandprotheticus zich doorzet, dan heeft de (potentiële) taakherschikking in de eerstelijns 
mondzorg directe gevolgen voor de vraag naar tandprothetiek (Schaub, 2008). Het is 
daarom van belang om niet alleen de klanten op hun achtergrondkenmerken te bevragen, 
maar ook hoe hun keuzegedrag is ten aanzien van de tandarts en de tandprotheticus, 
waardoor dit bepaald wordt, en waarom. Tot slot kan een aantal resultaten vergeleken 
worden met de resultaten van een enquête die het NIVEL in 2009 en 2012 onder 1.500 
consumenten heeft gehouden. Deze enquêtes zijn toen uitgezet om de mondgezondheid 
en het mond-zorggebruik van consumenten in kaart te brengen, en wat hun overwegingen 
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zijn om de tandarts en de mondhygiënist te bezoeken, mede in relatie tot prijs en kwaliteit 
(Van der Lee & Batenburg, 2012).  
 
 

1.2 Doel- en vraagstellingen 
 
De doelstelling van dit onderzoek is inzicht krijgen in actuele en betrouwbare gegevens 
over de huidige en potentiële klanten van de tandprotheticus. Het gaat daarbij zowel om 
klanten die zijn doorverwezen door tandartsen en zij die op eigen initiatief de tand-
protheticus consulteren. 
De vraagstellingen van dit onderzoek zijn als volgt: 
1. Wat is de omvang en samenstelling van de huidige klantengroep van de 

tandprotheticus in Nederland, hoe komen zij bij de tandprotheticus terecht, welke 
zorgvraag hebben zij, en wat zijn hun ervaringen met de tandprotheticus? 

2. Wat is de omvang en samenstelling van de potentiële klantengroep van de 
tandprotheticus in Nederland, waar nemen zij nu tandprothetische zorg af, welke 
zorgvraag hebben zij, en wat is hun houding ten aanzien de tandprotheticus? 

 
 

1.3 Leeswijzer 
 
De bovenstaande onderzoeksvragen vormen de leidraad van deze rapportage. Allereerst 
wordt in hoofdstuk 2 de gegevensverzameling toegelicht. In hoofdstuk 3 worden de 
resultaten besproken, waarbij respectievelijk wordt ingegaan op de resultaten van de 
screening, de resultaten van de enquête onder klanten van de tandprotheticus en een 
nadere analyse van de niet-klanten van de tandprotheticus en de niet-prothesedragers.  
Tot slot worden in hoofdstuk 4 de belangrijkste resultaten samengevat en worden de 
belangrijkste conclusies besproken. 
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2 Onderzoeksmethode  
 
 
 
Om zowel de huidige als de potentiële klanten van de tandprotheticus in één onderzoek te 
betrekken is een brede peiling onder de Nederlandse bevolking gedaan. We gaan 
hieronder eerst in op de wijze van gegevensverzameling om daarna in te gaan op de 
respons. 
 
 

2.1 Gegevensverzameling 
 
Een panel voor een persoonsenquête die in Nederland relatief snel en grootschalig 
uitgezet kan worden is het internetpanel van TNS NIPO. Het panel bevat 57.000 
huishoudens, waarmee circa 150.000 personen online benaderbaar zijn. Zij worden 
beloond voor elke deelname2 . Het panel van TNS NIPO is als uitgangspunt genomen om 
een representatieve steekproef van Nederlanders te bereiken van 18 jaar en ouder. Om 
vervolgens daaruit zowel een substantiële groep klanten als potentiële klanten van de 
tandprotheticus te ondervragen3 , is besloten om voorafgaand aan het onderzoek een 
screening uit te voeren. 
 
In november 2013 is nagenoeg het hele TNS NIPO panel ‘gescreend’ door in een 
reguliere peiling naar het bezit van een gebitsprothese en bezoek aan de tandprotheticus te 
vragen. Voor de screening zijn drie vragen opgenomen: 
1. Of iemand een tandprothese heeft? En zo ja: 
2. Wat voor soort prothese? 
3. Is deze door een tandprotheticus geplaatst, aangemeten en/of gecontroleerd? 
Op basis van de antwoorden op deze vragen kan de groep klanten en niet-klanten van de 
tandprotheticus worden geselecteerd en daarna gericht benaderd worden met een 
aanvullende (hoofd)vragenlijst. Aangezien van het TNS NIPO internetpanel een groot 
aantal achtergrondkenmerken bekend zijn kan de screening gelijk al inzicht geven in de 
relevante achtergrondkenmerken van beide groepen. De screeningsvragenlijst is getest 
onder een (kleine) steekproef uit het TNS NIPO internetpanel. Vervolgens is de database 
aangeschreven en gescreend. De screening heeft gelopen van 6 november 2013 t/m 25 
november 2013. 
 

                                                      
2
 Internetpanels worden wel bekritiseerd vanwege haar selectiviteit naar bereidheid om via internet enquêtes in te vullen en 

daarmee bijvoorbeeld internetgedrag en geldgerichtheid. Het is voor dit onderzoek echter minder waarschijnlijk dat een 
internetpanel selectief is naar kenmerken die voor het gebruik van en het oordeel over de tandprotheticus van belang zijn. 
Omdat ook gewogen is naar leeftijd en geslacht (op basis van steekproef- en responsaantallen van TNS NIPO, en 
populatieaantallen via het CBS), is het probleem van eventuele selectiviteit verder verkleind. 

3
 ‘Substantieel’ staat in verhouding tot de omvang van de populatie en steekproef  en betreft voldoende aantallen om 

uitsplitsingen te maken. Tevens rekening houdend met looptijd en budget van het onderzoek, is uitgegaan is van 300 
respondenten als substantieel 
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Onder de personen die aangeven ooit een tandprotheticus te hebben bezocht (‘de 
tandprotheticus-klanten’) is een streekproef getrokken van 550 op basis van hun 
samenstelling in het panel naar geslacht, leeftijd, hoogst gevolgde opleiding, provincie, 
gezinsgrootte, regio en sociale klasse. De overige panelleden (‘de niet-tandprotheticus-
klanten’) zijn onderverdeeld in twee groepen: (1) personen zonder gebitsprothese en (2) 
personen met een gebitsprothese die nooit bij tandprotheticus zijn geweest. Uit elk van 
deze twee groepen is een steekproef getrokken van 275 personen, ook hierbij rekening 
houdend met hun samenstelling naar de genoemde achtergrondkenmerken. 
 
Alle (550+275+275=) 1.100 geselecteerde panelleden respondenten ontvingen een e-mail 
met daarin informatie over het onderzoek en een link naar de online (hoofd)vragenlijst. 
Aan alle drie de groepen zijn vragen gesteld over: 
• Relevante achtergrondkenmerken, zoals de mondgezondheid, verzekeringsvorm, 

bezoek aan de tandarts en andere mondzorgverleners; 
• Hun mening over de tandprotheticus als beroepsbeoefenaar en ‘speler’ binnen de 

mondzorg (dus al dan niet gebaseerd op ervaringen met de tandprotheticus). 
Voor de tandprotheticus-klanten was de enquête uitgebreider en is gevraagd naar: 
• Frequentie en type bezoek aan de tandprotheticus; 
• Ervaringen in het algemeen en ten aanzien van het laatste bezoek aan de 

tandprotheticus; 
• Voorkeur en mening over de tandprotheticus versus andere mondzorgverleners. 
 
Het veldwerk van het hoofdonderzoek heeft gelopen van 26 november 2013 tot en met 2 
december 2013.  
 
 

2.2 Respons 
 
Op de screenings-enquête hebben 82.018 panelleden gerespondeerd. Hiervan hebben 
17.449 respondenten (21%) aangegeven een uitneembaar gebitselement te bezitten. Voor 
hun gebitsprothese zijn 8.121 personen (ooit) bij een tandprotheticus geweest en 8.603 
personen niet. Een kleine groep van 725 personen gaf aan niet meer te weten of ze 
hiervoor bij een tandprotheticus zijn geweest. Deze groep is niet meegenomen in het 
onderzoek. 
 
Voor de hiervoor beschreven steekproef zijn 1.100 respondenten in drie groepen 
geselecteerd: 550 tandprothetici-klanten, 275 niet-tandprothetici-klanten met prothese, 
275 niet-prothesedragers. Van deze 1.100 vulden 840 respondenten (76%) de online 
enquête in. Voor de klanten van de tandprotheticus kwam dit neer op dit 404 
respondenten (van de 550, is 73%) en voor de niet-klanten op 436 respondenten (van de 
550 is, 79%). Onderstaand figuur geeft de steekproeven en respons grafisch weer. 
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Figuur 2.1 Steekproeven en respons 
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3 Resultaten 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt allereerst ingegaan op de resultaten van de screeningsvragenlijst. 
Vervolgens worden de resultaten van de hoofdvragenlijst besproken zoals uitgezet bij de 
drie verschillende groepen, eerst voor de tandprotheticus-klanten (3.2), daarna voor de 
respondenten die geen ervaring hebben tandprotheticus (de potentiële tandprotheticus-
klanten, 3.3), uitgesplitst naar respondenten met gebitsprothese en respondenten zonder 
gebitsprothese. 
Zowel de resultaten op de screeningsvragenlijst als de resultaten van de hoofdvragenlijst 
zijn gewogen naar de gebruikte stratificatiecriteria (geslacht, leeftijd, hoogst gevolgde 
opleiding, provincie, gezinsgrootte, regio en sociale klasse), zodat voor elke groep een 
representatief beeld wordt gepresenteerd. Hierbij moet steeds bedacht worden dat het gaat 
om de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder waar het TNO NIPO een 
representatieve afspiegeling van vormt, en de deelgroepen van het panel dat aan de 
enquêtes hebben deelgenomen. Waar mogelijk wordt de respons op de vragen vergeleken 
met respons op de enquêtes die het NIVEL in 2009 en 2012 onder 1.500 consumenten 
heeft gehouden.  
 
 

3.1 Resultaten van screenings-vragenlijst 
 
Van de 82.018 aangeschreven personen geeft 21,3% (17.449 respondenten) aan een 
gebitsprothese te hebben. Dit percentage komt wat lager uit dan de 28% en de 26% die uit 
de enquêtes onder consumenten in respectievelijk 2012 en 2009 kwamen. Het dragen van 
een kunstgebit lijkt steeds minder voor te komen. De onderstaande tabel laat zien dat de 
respondenten met een gebitsprothese (zoals kan worden verwacht) relatief ouder zijn. 
Meer dan de helft van de personen met een gebitsprothese ouder dan 65, terwijl dat onder 
de groep zonder gebitsprothese op 10% ligt. Wanneer de leeftijdsverdeling van de 
respondenten wordt vergeleken met de leeftijdsverdeling van de Nederlandse bevolking 
van 18 jaar en ouder op basis van CBS-cijfers, dan is te zien dat de verdelingen nagenoeg 
gelijk zijn. Naar leeftijd kan de respons als representatief voor de Nederlandse bevolking 
van 18+ worden beschouwd. De totale groep respondenten bestaat wel uit iets meer 
personen in de leeftijdscategorieën 35-45 en 55-65 bestaat en uit iets minder 65-plussers. 
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Tabel 3.1  Leeftijdsverdeling respondenten (18 jaar en ouder) naar wel of geen prothese, 
gerelateerd aan de verdeling op populatieniveau volgens het CBS 

 

 
Met gebitsprothese 

(N=17.449) 
Zonder gebitsprothese

(N=64.569)
Totaal

(N=82.018)
CBS Statline 19-7-2013

(N= 13.316.082)

18-25 0,1% 13,9% 11,0% 11,0%

25-35 1,2% 19,2% 15,4% 15,3%

35-45 3,8% 22,6% 18,6% 17,3%

45-55 13,1% 20,8% 19,2% 19,0%

55-65 29,5% 13,5% 16,9% 16,3%

≥65 52,3% 10,1% 19,1% 21,2%

  

Totaal 100% 100% 100% 100%

 
 
Van de personen met een gebitsprothese geeft 46,5% aan voor hun gebitsprothese een 
tandprotheticus te hebben bezocht (tabel 3.2). Ongeveer de helft daarvan is doorverwezen 
en de andere helft heeft zelf een tandprotheticus uitgekozen. Het grootste deel van de 
respondenten (49%) geeft aan voor zijn/haar gebitsprothese nog nooit bij een 
tandprotheticus te zijn geweest. Een klein deel van 4% weet het niet (meer). Deze groep 
van 725 respondenten wordt niet meegenomen in de verdere analyse, omdat van hen 
onduidelijk is of zij voor hun gebitsprothese al dan niet de tandprotheticus hebben 
bezocht. 
 
 
Tabel 3.2  Aanmeting, plaatsing en/of controle van uitneembare gebitselemen-

ten/protheses  door een tandprotheticus (N=17.449) 
 
Ja, door een tandprotheticus waarnaar mijn tandarts (of kaakchirurg, huisarts) mij heeft 
doorverwezen 23,2%

Ja, door een tandprotheticus die ik zelf heb uitgekozen (bijv. via de  zorgverzekeraar of 
op aanraden van anderen) 

23,3%

Nee, ik ben voor mijn uitneembare gebitselementen/protheses nog nooit bij de 
tandprotheticus geweest, wel bij de tandarts, tandtechnicus of kaakchirurg 49,3%

Weet ik niet (meer) 4,2%

 

Totaal 100%

 
 
Op basis van deze resultaten uit de screeningsenquête kan nu het aantal tandprotheticus-
klanten in Nederland worden bepaald. Het gaat om 46,5% van 21,3%, wat neerkomt op 
9,9% van de totale screeningsgroep, en in absolute zin op 8.123 personen/panelleden. 
Verklaren we dit (gewogen) percentage van 9,9% van toepassing op de totale bevolking 
van 18 jaar en ouder dan zouden er in Nederland tot op heden ruim 1,3 miljoen personen 
zijn die ooit klant zijn geweest bij een tandprotheticus. Dit lijkt fors af te wijken van de 
schatting die we in het eerste hoofdstuk maakten, maar daarbij ging het om een schatting 
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van 67.000 personen die jaarlijks bij de tandprotheticus (al dan niet voor het eerst) 
komen. Als we deze 67.000 steeds als ‘unieke eerste’ klanten beschouwen, dan zou de 
groep van 1,3 miljoen ‘ooit-tandprotheticus-klanten’ opgebouwd zijn in ruim 19 jaar. Dit 
lijkt lang, maar aan de andere kant bestaat het vak van de tandprotheticus al geruime tijd. 
In 1989 is in de Wet op de tandprotheticus ingesteld waarmee ‘de tandprothetische zorg 
voor tandeloze patiënten’ voor het eerst een afzonderlijke wettelijke basis kreeg. Sinds 
die wet zijn tandartsen en tandprothetici op grond van hun opleiding als ‘ter zake kundig 
gekwalificeerd’ op het gebied van het aanmeten van uitneembare gebitsprothesen. Sinds 
1997 valt de Wet op de Tandprotheticus onder de Wet BIG en is het beroep 
tandprotheticus officieel geregeld. 
 
In tabel 3.2 is de groep met een gebitselement onderverdeeld in 1) een groep die de 
tandprotheticus heeft bezocht voor zijn/haar tandprothese en in 2) een groep die voor 
zijn/haar tandprothese nog nooit de tandprotheticus heeft bezocht. Deze twee groepen, 
hier verder steeds ‘klanten’ en ‘niet-klanten’ genoemd, worden in onderstaande tabel 3.3 
met elkaar vergeleken op soort gebitsprothese. Hieruit komt allereerst naar voren dat het 
grootste deel (60%) van alle respondenten met een gebitsprothese een gehele 
gebitsprothese heeft. Uitgesplitst naar wel of geen klant van de tandprotheticus blijkt dat 
een groter deel van de klanten van de tandprotheticus een gehele gebitsprothese en een 
overkappingsprothese op kunstwortels heeft in vergelijking met niet-klanten. De groep 
niet-klanten heeft relatief vaker een gedeeltelijke gebitsprothese. 
 
 
Tabel 3.3 Soort gebitsprothese respondenten, naar wel of geen klant van de 

tandprotheticus 
 

Klant
tandprothetic

us* 
(N=8.121) 

Niet-klant  
tandprothetic

us* 
(N=8.603) 

Totaal*
(N=16.72

4)

Noodprothese / tijdelijke prothese 1,5% 1,2% 1,4%

Gehele gebitsprothese (kunstgebit boven, onder, of boven én 
onder) 67,8% 52,6% 59,9%
Gedeeltelijke gebitsprothese (ter vervanging van één of een aantal 
tanden/kiezen) 25,4% 47,4% 36,7%

Overkappingsprothese (klikgebit) op eigen wortels 2,0% 1,4% 1,7%

Overkappingsprothese (klikgebit) op kunstwortels (implantaten) 15,0% 6,3% 10,5%

Iets anders, namelijk 1,3% 0,9% 1,1%

Weet ik niet 0,3% 0,2% 0,2%

  

Totaal 100% 100% 100%

*Meerdere antwoorden mogelijk, waardoor percentages optellen tot meer dan 100% 

 
 
Wat betreft achtergrondkenmerken zijn tandprotheticus-klanten wat ouder, wat lager 
opgeleid en vaker woonachtig in de grote steden en het westen dan niet-tandprotheticus-
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klanten. In tabel 3.4 is te zien dat van de klanten 55% ouder is dan 65 tegenover 50% van 
de niet-klanten met een gebitsprothese, 40% laag opgeleid is tegenover 33% van de niet 
klanten en tot slot woont 42% van de klanten in de drie grote gemeenten en het westen, 
terwijl dit voor de niet-klanten met een gebitsprothese neerkomt op 35%. Niet-klanten 
zonder gebitsprothese (de grootste groep Nederlanders) zijn wat vaker vrouw, relatief 
jong, hoger opgeleid en bevinden ze zich in hogere sociale klassen dan de groepen met 
een gebitsprothese. Eén derde van de respondenten zonder gebitsprothese woont, net 
zoals klanten van de tandprotheticus, in het westen. 
 
 
Tabel 3.4  Achtergrondkenmerken respondenten, naar wel of geen klant van de 

tandprotheticus 
 

 

Klanten
(N=8.121) 

Niet-klanten met 
tandprothese  

(N=8.603)

Niet-klanten 
zonder  

tandprothese 
(N= 64.569)  

Totaal
(N=81.293)

Geslacht: Man  51,2% 52,5% 48,5% 49,2%

 Vrouw 48,8% 47,5% 51,5% 50,8%

   

Leeftijdsverdeling: 18-25 0,2% 0,1% 13,9% 11,1%

 25-35 1,3% 1,1% 19,2% 15,5%

 35-45 3,8% 3,6% 22,6% 18,7%

 45-55 11,9% 14,0% 20,8% 19,2%

 55-65 27,5% 31,6% 13,5% 16,8%

 ≥65 55,4% 49,6% 10,1% 18,8%

   

Opleidingsniveau: Laag 40,0% 33,4% 16,6% 20,8%

 Midden 44,3% 45,5% 46,3% 46,0%

 Hoog 15,6% 21,0% 37,1% 33,3%

 
Weet niet/ 
wil niet zeggen 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

   

District: Drie grote gemeenten 9,4% 6,9% 8,6% 8,4%

 West 32,6% 27,7% 32,3% 31,9%

 Noord 9,6% 11,8% 10,2% 10,3%

 Oost  17,7% 21,0% 21,2% 20,8%

 Zuid 25,1% 28,3% 23,3% 24,0%

 Randgemeenten 5,7% 4,4% 4,5% 5,6%

   

Sociale klasse: a (hoog) 14,0% 18,3% 20,9% 20,0%

 b1 24,6% 24,6% 34,2% 32,2%

 b2 10,3% 11,6% 17,2% 15,9%

 c 40,2% 38,0% 25,1% 28,0%

 d (laag) 10,9% 7,5% 2,5% 3,9%
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3.2 Resultaten van de enquête onder klanten van de tandprotheticus 
 

Achtergrondkenmerken en gebitstoestand 
Tabel 3.5 toont een aantal achtergrondkenmerken van de klanten van de tandprotheticus. 
Meer dan de helft van de klanten is ouder dan 65 en de meerderheid is in het bezit van 
een gehele gebitsprothese. Een kwart geeft aan een gedeeltelijk gebitsprothese te hebben 
en 16% heeft een overkappingsprothese op kunstwortels. Daarnaast geeft meer dan helft 
(59%) van de klanten van de tandprotheticus aan geen aanvullende verzekering voor 
tandheelkundige behandelingen te hebben. 
 
In tabel 3.5 is ook het gemiddelde cijfer te zien dat klanten van de tandprotheticus geven 
aan de gezondheid van hun mond (1=heel slecht, 10=uitstekend), uitgesplitst naar een 
aantal achtergrondkenmerken. Hieruit blijkt dat de klanten een relatief hoog cijfer geven 
aan hun mondgezondheid, namelijk een 7,5. Dit is overeenkomstig met het cijfer dat uit 
het NIVEL-onderzoek onder 1.500 leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg 
(CoPa) kwam. Respondenten met een gehele of gedeeltelijke gebitsprothese gaven hun 
mondgezondheid toen een 7,4. Wat opvalt is het lage cijfer dat klanten met een 
noodprothese geven aan hun mondgezondheid. Dit is zoals verwacht, aangezien een 
noodprothese een tijdelijke voorziening is voorafgaand aan de definitieve prothese. 
Klanten met een overkappingsprothese op kunstwortels geven zichzelf een relatief hoog 
cijfer. Verder geven respondenten zonder aanvullende tandverzekering een hoger cijfer 
aan hun mondgezondheid dan respondenten met een aanvullende verzekering. Deze 
bevinding kwam ook uit het onderzoek naar eerstelijns mondzorg onder consumenten 
naar voren. De groep met een aanvullende verzekering heeft hoogstwaarschijnlijk ook 
meer gebitsproblemen en heeft daarom ook een aanvullende verzekering voor 
tandheelkundige zorg. 
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Tabel 3.5 Ervaren mondgezondheid van tandprotheticus-klanten naar een aantal 
(achtergrond)kenmerken (N=404) 

 
 

 
% 

Gemiddeld 
cijfer 

 Totaal 100% 7,5 
    
Geslacht Man 52,8% 7,6 
 Vrouw 47,2% 7,3 
    
Leeftijdsverdeling 25-35  1,5% 7,5 
 35-45 3,0% 6,6 
 45-55 13,1% 6,7 
 55-65 27,0% 7,4 
 ≥65 55,4% 7,8 
    
Soort gebitsprothese* Noodprothese / tijdelijke prothese 1,0% 4,7 
 Gehele gebitsprothese (kunstgebit boven, onder, of 

boven én onder) 66,8% 7,7 
 Gedeeltelijke gebitsprothese (ter vervanging van één 

of een aantal tanden/kiezen) 24,1% 6,7 
 Overkappingsprothese op eigen wortels 1,5% 7,1 
 Overkappingsprothese op kunstwortels  15,8% 7,8 
 Iets anders, namelijk 3,5% 7,4 
 Weet ik niet - - 
    
Aanvullende  Geen  58,6% 7,9 
tandverzekering? Wel 41,4% 6,9 

*Meerdere antwoorden mogelijk, waardoor percentages optellen tot meer dan 100% 

 
 
Tabel 3.6 toont per gebitsprothese welk deel van de respondenten een aanvullende 
verzekering voor tandheelkunde heeft en welk deel niet. Het opvallendste verschil is dat 
driekwart van de klanten van de tandprotheticus met een gedeeltelijke gebitsprothese een 
aanvullende tandverzekering heeft en een veel kleiner deel (25%) niet. Dit is naar 
verwachting, aangezien deze respondenten nog deels hun eigen gebit hebben en dus bij de 
tandarts terecht kunnen komen voor hun gebit. Ook uit het eerdere NIVEL-onderzoek 
naar eerstelijns mondzorg in 2012 komt voren dat 75% van respondenten met een 
gedeeltelijk eigen gebit verzekerd was voor tandheelkundige zorg. In 2009 was dit 70%. 
Voor de andere gebitsprothesen (op uitzondering van ‘Iets anders, namelijk’) is steeds een 
groter deel niet verzekerd voor tandheelkundige zorg. 
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Tabel 3.6  Verdeling wel of geen tandverzekering naar soort gebitsprothese van 
tandprotheticus-klanten 

 

 
Aanvullende 

tandverzekering 
Totaal 

(N=404) 

 
Wel 

(N=167) 
Geen 

(N=237) 
Totaal 

(N=404) 
Noodprothese / tijdelijke prothese 19,9% 80,1% 100% 

Gehele gebitsprothese (kunstgebit boven, onder, 
of boven én onder) 31,6% 68,4% 100% 
Gedeeltelijke gebitsprothese (ter vervanging 
van één of een aantal tanden/kiezen) 75,1% 24,9% 100% 
Overkappingsprothese (klikgebit) op eigen 
wortels 0% 100% 100% 
Overkappingsprothese (klikgebit) op 
kunstwortels (implantaten) 32,4% 67,6% 100% 

Iets anders, namelijk 67,1% 32,9% 100% 

Weet ik niet - - 100% 

Totaal 41,4% 58,6% 100% 

 
 

Kenmerken bezoek tandprotheticus 
Meer dan de helft van de tandprothetici-klanten geeft aan de tandprotheticus vaker dan 
drie keer te hebben bezocht. Gemiddeld is het aantal bezoeken (ooit) aan de 
tandprotheticus onder deze groep 6,5 keer. Vanaf het eerste bezoek tot het plaatsen van 
een nieuw kunstgebit zijn ongeveer vijf bezoeken aan de tandprotheticus nodig. Door 
bijvoorbeeld een extra controle of een bijstelling van een gebitsprothese kan het aantal 
bezoeken soms hoger uitvallen. 
 
 
Tabel 3.7  Aantal bezoeken van de klanten (ooit) aan de tandprotheticus (N=404) 
 

1 keer 7,8% 

2 keer 17,0% 

3 keer 18,3% 

Vaker 51,9% 

Weet niet 5,0% 

Totaal  100% 

 
 
Uit tabel 3.8 blijkt dat tandprothetici-klanten over het algemeen trouw zijn aan een 
tandprotheticus. Het merendeel van de klanten (81%) geeft aan een vaste tandprotheticus 
te hebben. Daarvan heeft een groot deel (46%) nooit een andere tandprotheticus gehad en 
een iets kleiner deel (35%) heeft wel een andere tandprotheticus gehad. Een klein deel 
(19%) wisselt tussen tandprothetici naar gelang de situatie.  
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Het zou zo kunnen zijn dat een aantal klanten (nog) nooit een andere tandprotheticus 
heeft gehad, omdat zij de tandprotheticus maar één keer hebben bezocht. Daarom is de 
antwoordcategorie ‘Ja, en nooit een andere tandprotheticus gehad’ ter controle uitgesplitst 
naar het aantal bezoeken aan een tandprotheticus. Hieruit blijkt dat 13% de 
tandprotheticus inderdaad maar eenmaal heeft bezocht. Echter heeft een veel groter deel 
(48%) de tandprotheticus vaker dan drie keer bezocht.   
 
 

Tabel 3.8  Verdeling op de vraag “Heeft u een vaste tandprotheticus?” (N=404) 
 
Ja, en nooit een andere tandprotheticus gehad 45,7% 

Ja, en wel een andere tandprotheticus/ tandprothetici gehad 35,1% 

Nee, ik wissel van tandprotheticus naar gelang de situatie 19,2% 

Totaal  100% 

 
 
Een meerderheid heeft zelf een tandprotheticus uitgekozen (zie tabel 3.9). Dit komt neer 
op 58%. Ook is een groot deel door de tandarts doorverwezen. Verder geeft 4% van de 
klanten aan via de kaakchirurg terecht te zijn gekomen bij zijn/haar tandprotheticus. 
 
 
Tabel 3.9  Wijze waarop tandprotheticus-klanten terecht komen bij de tandprotheticus 

(N=404) 
 

Ik ben door een tandarts doorverwezen 37,5% 

Ik ben door een mondhygiënist doorverwezen 0,2% 

Ik ben door een kaakchirurg doorverwezen 3,9% 

Ik ben door een huisarts doorverwezen 0,6% 

Ik heb zelf deze tandprotheticus uitgekozen 57,8% 

Totaal  100% 

 
 
De respondenten die zelf hun eigen tandprotheticus hebben uitgekozen hebben deze 
keuze vooral gemaakt omdat de tandprotheticus in de buurt praktijk voert en op advies 
van familie, vrienden en kennissen.  
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Tabel 3.10  Gronden waarop tandprotheticus-klanten hun tandprotheticus hebben 
gekozen (N=234) 

 

Op advies van familie, vrienden, kennissen 41,5% 

Deze tandprotheticus woont het dichtste bij 46,4% 

Op grond van informatie die ik ‘vrij’ op Internet ge-googled hebt 4,2% 

Op grond van informatie die ik op de site van ONT gevonden heb 0% 

Op grond van informatie die ik op de site van Kiesbeter gevonden heb 0% 

Op grond van informatie die ik op de site van ZorgkaartNederland gevonden heb 0% 

Op grond van informatie die ik op de site van de gemeente gevonden heb 2,0% 

Op grond van informatie die mijn zorgverzekeraar mij heeft geboden 2,8% 

Anders, namelijk...  13,6% 

Totaal  100% 

Meerdere antwoorden mogelijk, waardoor percentages optellen tot meer dan 100% 
 
 

Op de vraag naar om welke reden de klanten zijn terecht gekomen bij hun 
tandprotheticus, geeft de meerderheid aan in eerste instantie te komen voor een 
vernieuwing van de gehele of gedeeltelijke gebitsprothese, frameprothese, 
overkappingsprothese op wortels of implantaten. Ook wordt een reparatie of aanpassing 
van gebitsprothese door een relatief groot deel (26%) genoemd als reden van eerste 
bezoek aan de tandprotheticus.  
 
 
Tabel 3.11  Reden van het eerste bezoek aan de tandprotheticus (N=404) 
 

Advies/informatie over gebitsprothese 13,8% 

Periodieke controle van gebitsprothese 4,5% 

Beoordeling mondholte 1,2% 

Beoordeling zittende prothese 11,6% 

Reparatie of aanpassing gebitsprothese 26,0% 
Vernieuwing gehele of gedeeltelijke gebitsprothese, frameprothese,  
overkappingsprothese op wortels of implantaten (incl. eerste keer) 57,0% 

Anders, namelijk... 6,5% 

Weet niet  1,3% 

Totaal  100% 

Meerdere antwoorden mogelijk, waardoor percentages optellen tot meer dan 100% 
 
 
De onderstaande tabel geeft weer welke type behandeling(en) volgens de respondent is 
uitgevoerd door de tandprotheticus gedurende het laatste bezoek. De meeste klanten 
geven aan een vernieuwing van hun gebitsprothese te hebben gehad, gevolgd door een 
deel klanten waarvan hun gebitsprothese is gerepareerd of aangepast. Ook een 
beoordeling van een zittende prothese en een periodieke controle worden relatief vaak 
genoemd als behandeling tijdens het laatste bezoek aan de tandprotheticus. 
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Tabel 3.12  Behandeling(en) die de tandprotheticus bij het laatste bezoek heeft 
uitgevoerd (N=404) 

 

Advies/informatie over gebitsprothese 6,0% 

Periodieke controle van gebitsprothese 12,4% 

Beoordeling mondholte 3,6% 

Beoordeling zittende prothese 15,1% 

Reparatie of aanpassing gebitsprothese 33,8% 
Vernieuwing gehele of gedeeltelijke gebitsprothese, frameprothese overkappingsprothese op 
wortels of implantaten 35,7% 

Anders, namelijk... 3,3% 

Weet niet  1,8% 

Totaal  100% 

Meerdere antwoorden mogelijk, waardoor percentages optellen tot meer dan 100% 
 
 
Vervolgens is het de vraag of de tandprotheticus de behandeling in een eigen praktijk 
heeft uitgevoerd, dan wel in de praktijk van de tandarts. Het eerste is het meest 
gebruikelijk; 68% van de klanten geeft aan dat dit in een tandprotheticus-praktijk 
plaatsvond. Een kleiner deel geeft aan dat zijn/haar tandprotheticus werkzaam is de 
praktijk van de tandarts, gevolgd door een deel dat aangeeft dat de tandprotheticus 
werkzaam is in een tandtechnisch laboratorium. 
 
 
Tabel 3.13  Praktijk waarin tandprotheticus volgens de respondent werkzaam is (N=404) 
 

In een eigen tandprotheticus-praktijk 68,4% 

In de praktijk van de tandarts 15,7% 

In een tandtechnisch laboratorium 13,2% 

Weet niet 2,7% 

Totaal  100% 

 
 

Tevredenheid over de tandprotheticus 
De meeste klanten geven hun tandprotheticus minimaal een ruime voldoende; 96% geeft 
een 7 of hoger (zie tabel 3.14). Het gemiddelde cijfer dat de responderende klanten aan 
hun tandprotheticus geven is een 8,2. Een andere manier om de tevredenheid te meten die 
ook rekening houdt met de spreiding van antwoorden is de Net Promoter Score4  (NPS). 
Deze bedraagt, voor deze klanten van de tandprotheticus, 30%. Dit betekent dat er meer 
klanten tevreden die de tandprotheticus zouden kunnen aanbevelen aan anderen, dan dat 
er ontevreden klanten zijn die negatieve reclame ten aanzien van de tandprotheticus 

                                                      
4
 De Net Promoter Score (NPS) is het percentage Promoters minus het percentage Detractors. Promoters (score 9-10) zijn 

trouwe klanten die zullen aanbevelen aan anderen en groei creëren. Detractors (score 0-6) zijn ongelukkige klanten 
(tegenstanders) die een merk kunnen schaden en groei kunnen belemmeren. Passives (score 7-8) zijn passief tevreden 
klanten. 
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zouden kunnen maken. Een positieve NPS (hoger dan nul) wordt gezien als goed, en een 
NPS van 50% als uitstekend. De NPS-score van 30% die door consumenten gegeven 
wordt aan tandprothetici ligt daar dus tussenin. 

 
 
Tabel 3.14  Cijfermatig oordeel over de tandprotheticus (N=404) 
 

 % NPS 

1 0% 

4% Detractors 

2 0,3% 

3 0,3% 

4 0% 

5 0,7% 

6 2,4% 

7 15,1% 
62% Passives 

8 47,3% 

9 23,3% 
34% Promoters 

10 10,5% 

Totaal  100% +30% (34% - 4%) 

Waarbij 1= heel slecht en 10 = uitstekend. 

 

 
In de volgende tabel is het gemiddelde cijfermatige oordeel uitgesplitst naar een aantal 
kenmerken van het bezoek aan de tandprotheticus. Het cijfer dat respondenten geven aan 
hun tandprotheticus lijkt, ook wanneer uitgesplitst over een aantal kenmerken van het 
bezoek aan de tandprotheticus, vrij stabiel. Klanten met een vaste tandprotheticus geven 
een iets hogere beoordeling aan hun tandprotheticus dan klanten die dit niet hebben. Voor 
bezoekfrequentie geldt dat het oordeel iets hoger uitvalt wanneer de tandprotheticus drie 
keer of vaker is bezocht. Het maakt weinig verschil of de patiënt is doorverwezen naar 
een tandprotheticus of dat de patiënt zelf een tandprotheticus heeft uitgekozen.  
 
 
Tabel 3.15  Gemiddeld cijfermatig oordeel naar kenmerken bezoek tandprotheticus 
 

  Gemiddeld cijfer 

 Totaal (N=404) 8,2 
   
Vaste tandprotheticus Ja (N=326) 8,2 
 Nee (N=87) 7,9 

   

Bezoekfrequentie 1 keer (N=31) 8,1 
 2 keer (N=69) 8,0 
 3 keer (N=74) 8,3 
 Vaker (N=210) 8,3 
   
Tandprotheticus zelf  Ja (N=236) 8,1 
uitgekozen? Nee (N=168) 8,2 
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Wanneer de klanten van de tandprotheticus gevraagd worden of zij hun tandprotheticus 
aanbevelen bij vrienden en familie, geeft 50% aan dit beslist wel te doen en 43% van de 
respondenten geeft aan dit waarschijnlijk wel te doen. Zoals in tabel 3.16 is te zien komt 
dit ook overeen met het cijfer dat de respondenten geven aan hun tandprotheticus; de 
respondenten die hun tandprotheticus beslist niet aan vrienden aan familie zouden 
aanbevelen geven gemiddeld een 6,4 aan hun tandprotheticus en de respondenten die dit 
beslist wel zouden doen geven gemiddeld een 8,6. 
 
 
Tabel 3.16  Verdeling op de vraag “Zou u uw tandprotheticus bij vrienden en familie 

aanbevelen?” (N=404) 
 

  Gemiddelde cijfer tandprotheticus 

Beslist niet 1,9% 6,4 

Waarschijnlijk niet 5,0% 7,4 

Waarschijnlijk wel 42,7% 7,9 

Beslist wel 50,4% 8,6 

Totaal  100% 8,2 

 
 
Tabel 3.17 toont het belang dat tandprotheticus-klanten hechten aan verschillende 
aspecten als het gaat om een bezoek aan de tandprotheticus, gesorteerd van meest van 
belang naar minst van belang.  Hieruit blijkt dat alle aspecten door minimaal 76% van de 
klanten tamelijk of zeer van belang worden gevonden. Aan ‘komt afspraken na’ wordt de 
meeste waarde gehecht, gevolgd door ‘neemt de tijd’; respectievelijk 63 en 59% van de 
respondenten vindt deze aspecten zeer belangrijk bij een bezoek aan een tandprotheticus. 
Ook de aspecten ‘verstrekt voldoende informatie’, ‘spreekt begrijpelijke taal’, ‘gaat in op 
specifieke wensen’ en ‘is rustig en kalm’ worden door meer dan de helft van de 
respondenten gezien als zeer belangrijk. Aan ‘laat mij niet wachten in de wachtkamer’ 
wordt relatief het minste belang gehecht;  4% vindt dit aspect onbelangrijk (zeer en 
tamelijk onbelangrijk samengenomen) bij een bezoek aan de tandprotheticus en het 
relatief kleinste deel vindt het zeer belangrijk. Desondanks vindt 50% dit criterium nog 
tamelijk belangrijk.  
 
In de daaropvolgende tabel 3.18 wordt het oordeel weergegeven dat respondenten geven 
aan de verschillende aspecten. Hieruit komt naar voren dat alle aspecten door steeds een 
relatief groot deel, variërend van 63% tot 85%, positief worden beoordeeld. Het aspect 
waaraan de klanten het meeste belang hechten, namelijk ‘komt afspraken na’, wordt ook 
door het grootste deel (85%) als goed beoordeeld. Het aspect ‘laat mij meebeslissen’ 
wordt daarentegen als slechtste beoordeeld; relatief het grootste deel vindt dat zijn/haar 
tandprotheticus dit matig tot slecht doet (8%) en relatief het kleinste deel (63%) 
beoordeelt dit aspect als goed. 
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Om na te gaan of de aspecten waar de tandprotheticus-klanten veel belang aan hechten 
ook aspecten zijn waar zij positief over oordelen, of dat er aspecten zijn waar dat juist niet 
zo is, zijn de belang- en oordeelantwoorden zoals gepresenteerd in de tabellen 3.17 en 
3.18 omgerekend naar gemiddelde scores. Onderstaand figuur geeft aan hoe die 
gemiddelden zijn berekend, en het spreidingsdiagram de samenhang tussen de 
gemiddelde belang- en oordeelscore van de respondenten voor de dertien aspecten. Wat 
blijkt is dat aspecten die gemiddeld hoog scoren op belang ook hoog scoren ook hoog 
worden gewaardeerd. Hierbij moet ook opgemerkt worden dat de gemiddelden dicht bij 
elkaar liggen hetgeen door de as-schalen van de figuur niet tot uitdrukking komt. 
 
 
Figuur 3.1  Samenhang belang van (1=zeer onbelangrijk, 5=zeer belangrijk) en oordeel 

over (1=slecht, 4=goed) aspecten van een bezoek aan de tandprotheticus 
 

 
 

Kennis en opvattingen 
De kennis over het opleidingsniveau van de verschillende behandelaars lijkt redelijk goed 
als het gaat over de tandarts en de tandprotheticus. Zo weet 61% van de tandprotheticus-
klanten dat de tandarts een universitaire opleiding heeft gehad en weet 59% dat de 
tandprotheticus op HBO-niveau is opgeleid. Voor beide beroepen geldt wel dat een groot 
deel een verkeerde inschatting maakt of het niet weet. Het opleidingsniveau van de 
tandtechnicus is het meest onbekend. Slechts 20% van de klanten schat dit juist in en een 
groot deel van 48% meent dat de tandtechnicus op HBO-niveau is opgeleid. 
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In de eerder genoemde NIVEL-peiling onder haar Consumentenpanel in 2012 kwam het 
deel dat het opleidingsniveau van de tandarts goed inschat hoger uit. Toen wist 72% van 
de respondenten dat de tandarts universitair is opgeleid. Wellicht valt dit zo omdat de 
leden van het NIVEL Consumentenpanel Gezondheidszorg vaker te maken hebben met 
de tandarts in vergelijking met tandprothetici-klanten. 
 
 
Tabel 3.19  Inschatting van het opleidingsniveau van tandarts, tandprotheticus en 

tandtechnicus (N=404) 
 

 LBO MBO HBO WO Weet ik niet Totaal 

Tandarts 0,2% 2,0% 22,9% 61,3% 16,3% 100% 

Tandprotheticus 0,2% 6,3% 58,5% 19,7% 19,1% 100% 

Tandtechnicus 0,4% 20,7% 48,0% 14,2% 19,5% 100% 

 
 
Het is voor een relatief groot deel onbekend of tandprothetici en tandtechnici wel of niet 
zelfstandig mogen behandelen. Voor beide beroepen ligt dit deel rond de 30%. Daarnaast 
schat bijna de helft van de tandprotheticus-klanten dat tandtechnici zelfstandig mogen 
behandelen, terwijl dit niet het geval is. Slechts 23% maakt een juiste inschatting. Voor 
de tandprotheticus geldt wel dat een ruime meerderheid weet dat ze zelfstandig mogen 
behandelen. Een klein deel meent van niet (7%).  
 
 
Tabel 3.20  Inschatting van de bevoegdheid tot zelfstandig behandelen door 

tandprothetici en de tandtechnici (N=404) 
 
 Mogen zelfstandig 

behandelen 
Mogen niet zelfstandig 

behandelen Weet ik niet Totaal 

Tandprothetici 66,1% 6,8% 27,1% 100% 

Tandtechnici 47,5% 23,2% 29,3% 100% 

 
 
De klanten is ook gevraagd naar hun voorkeur voor een tandarts, tandprotheticus of 
kaakchirurg bij een aantal behandelingen (zie tabel 3.21). Voor bijna alle behandelingen 
geldt dat de voorkeur voor de tandprotheticus het grootst is (variërend van 61% tot 86%). 
Met name als het gaat om een reparatie of aanpassing van een gebitsprothese en een 
beoordeling van een zittende gebitsprothese is de voorkeur voor de tandprotheticus groot. 
Een groter deel van de responderende klanten van de tandprotheticus (48%) heeft een 
voorkeur voor de tandarts als het gaat over een beoordeling van de mondholte. Hoewel 
een beoordeling van de mondholte altijd wordt uitgevoerd door een tandprotheticus 
voorafgaand aan de uiteindelijke plaatsing van een gebitsprothese, zou het zo kunnen zijn 
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dat de klanten de beoordeling van de mondholte verwarren met een periodieke 
gebitscontrole die normaliter door een tandarts (of een mondhygiënist) wordt uitgevoerd. 
 
 
Tabel 3.21 Voorkeur voor de tandarts, tandprotheticus of kaakchirurg bij verschillende 

tandprothetische behandelingen (N=404) 
 
 

Tandarts 
Tand-

protheticus Kaakchirurg 
Geen 

voorkeur 
Weet 

niet Totaal 

Advies/ informatie over   
gebitsprothese 25,3% 61,2% 3,9% 6,9% 2,7% 100% 
Periodieke controle van  
gebitsprothese 24,1% 67,2% 0,7% 4,8% 3,2% 100% 
Beoordeling mondholte 48,0% 39,4% 7,4% 9,6% 5,7% 100% 
Beoordeling zittende       
prothese 18,5% 72,3% 2,5% 4,0% 2,8% 100% 
Reparatie of aanpassing   
gebitsprothese 6,6% 85,7% 1,1% 3,5% 3,1% 100% 
Vernieuwing gebitsprothese 16,8% 65,6% 9,3% 4,8% 3,4% 100% 

 
 
Aan de hand van tien stellingen is gevraagd naar opvattingen over de tandprotheticus. 
Tabel 3.22 geeft een verdeling van de antwoorden op deze stellingen, gesorteerd naar het 
percentage ‘volledig mee eens’. Hieruit blijkt dat klanten het heel belangrijk vinden dat 
een tandprotheticus een hoge opleiding of wettelijke registratie heeft. Zo is 44,3% van de 
klanten het eens met de stelling en is 42,0% het er volledig mee eens. Ook hebben klanten 
liever dat een tandprotheticus voor hun protheses zorgt in plaats van een tandarts. Het 
deel dat het (volledig) eens is met deze stelling is 68%. Verder vindt meer dan de helft 
van de respondenten  dat tandprothetici en tandartsen meer in één praktijk zouden moeten 
samenwerken. 
 
Voor twee stellingen geldt dat de meerderheid van klanten het er niet mee eens zijn. Deze 
klanten geven aan vanwege de kosten niet een bezoek aan de tandprotheticus uit of af te 
stellen en niet alleen naar de tandprotheticus te gaan als de tandarts hem/haar 
doorverwijst. Het gaat om een deel van respectievelijk 55% en 49%. Desondanks geeft 
20% aan wel een bezoek aan de tandprotheticus uit of af te stellen vanwege kosten en 
26% gaat wel naar de tandprotheticus als de tandarts hem/haar doorverwijst. 
 
Over een viertal stellingen is minimaal één derde van de klanten neutraal (variërend van 
33% tot 41%). Het gaat om de volgende stellingen:  

 Ik vind het van belang dat er meer concurrentie en keuze tussen tandprothetici komt  

 Ik vind de prijzen en de kosten van de tandprotheticus transparant  

 Ik vind het moeilijk om de kwaliteit van een tandprotheticus te beoordelen 

 Ik vind de tandprotheticus voor dezelfde diensten/behandelingen duurder dan een 
tandarts 
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Het gaat hier dus om stellingen waar kennelijk minder uitgesproken meningen over 
bestaan. Voor de laatste stelling geldt ook dat een groot deel (36%) niet weet of de 
tandprotheticus duurder is dan de tandarts. Ook wordt een andere stelling over de prijzen 
van een tandprotheticus ‘ik vind de prijzen en de kosten van de tandprotheticus 
transparant’ wordt door een groot deel beantwoord met ‘weet ik niet’. 
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3.3 Een nadere analyse van de niet-klanten van de tandprotheticus  
 

3.3.1 Enkele resultaten van de niet-klanten van de tandprotheticus met een gebitsprothese 
De twee onderstaande tabellen presenteren de resultaten van twee vragen die alleen aan 
prothesedragers zijn gesteld die nooit de tandprotheticus hebben bezocht. In tabel 3.23 is 
per behandeling te zien wie volgens de niet-klanten van de tandprotheticus met een 
gebitsprothese deze behandeling uitvoert. Hierin zijn alleen de respondenten 
meegenomen waarbij deze behandeling is uitgevoerd. Voor alle behandelingen geldt dat 
meer dan de helft van de niet-klanten met een gebitsprothese naar de tandarts gaat. Dit 
deel varieert van 56% tot 89%. Reparaties en aanpassingen van de gebitsprothese worden 
volgens de respondenten ook relatief vaak door een tandtechnicus uitgevoerd (37%). 
 
 
Tabel 3.23  Verdeling op vraag “Is de volgende behandeling wel eens bij u uitge-voerd 

en zo ja, door wie?” onder prothesedragers zonder ervaring met de 
tandprotheticus (N=202) 

 
 Tandarts Kaakchirurg Tandtechnicus Weet niet Totaal 

Advies/ informatie over   
gebitsprothese 87,1% 5,4% 5,9% 1,5% 100% 
Periodieke controle van  
gebitsprothese 89,0% 2,3% 5,8% 2,9% 100% 

Beoordeling mondholte 78,4% 3,6% 3,6% 14,4% 100% 

Beoordeling zittende prothese 83,2% 1,7% 10,6% 4,5% 100% 
Reparatie of aanpassing   
gebitsprothese 55,5% 2,4% 37,2% 4,9% 100% 

Vernieuwing gebitsprothese 72,5% 3,7% 18,3% 5,5% 100% 

 
 
De respondenten die voor hun gebitsprothese geen tandprotheticus hebben bezocht geven 
hiervoor als belangrijkste reden dat een tandarts (of kaakchirurg) deze zorg op zich heeft 
genomen. Dit deel komt neer 82%. De daaropvolgende belangrijkste reden is dat voor hen 
onbekend is wat een tandprotheticus is, maar dit is een relatief klein deel van 9%.  
 
 
Tabel 3.24  Reden van geen bezoek aan tandprotheticus voor gebitsprothese van 

prothesedragers zonder ervaring met de tandprotheticus (N=229) 
 

Ik weet niet wat een tandprotheticus is 9,0% 

Mijn tandarts (of kaakchirurg) neemt alle zorg voor mijn gebitsprothese op zich 81,7% 

De tandprotheticus is te duur 0,4% 

De tandprotheticus is te ver weg 1,1% 

De tandprotheticus wordt niet vergoed 0% 

Anders, namelijk: ... 7,8% 

Totaal  100% 
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3.3.2 De niet-klanten vergeleken met de klanten van de tandprotheticus 
In deze subparagraaf wordt de groep niet-klanten vergeleken met de klanten van de 
tandprotheticus. De niet-klanten van de tandprotheticus zijn daarbij steeds op te delen in 
twee groepen, namelijk niet-klanten met gebitsprothese (huidige potentiële klanten) en 
niet-prothesedragers (toekomstige potentiële klanten). In deze paragraaf worden de 
resultaten weergegeven voor beide groepen niet-klanten en ter vergelijking ook voor de 
groep klanten van de tandprotheticus.  
 

Achtergrondkenmerken en gebitstoestand 
Uit een vergelijk tussen de kenmerken van prothesedragers die geen ervaring hebben met 
de tandprotheticus met  de tandprotheticus-klanten, blijkt dat niet-klanten met een 
prothese hun eigen mondgezondheid over het algemeen een lager cijfer geven dan klanten 
van de tandprotheticus. Met een 6,9 valt het oordeel dat niet-klanten met een prothese aan 
hun mondgezondheid geven ruim een half punt lager uit dan de 7,5 die klanten geven. De 
niet-prothesedragers geven ongeveer een vergelijkbaar cijfer (7,6) aan hun 
mondgezondheid als tandprotheticus-klanten (7,5). Dit cijfer is vergelijkbaar met het 
cijfer dat in 2012 uit het onderzoek naar eerstelijns mondzorg onder CoPa kwam. Toen 
kwam het cijfer onder leden zonder kunstgebit op een 7,5. De prothesedragers, zowel de 
klanten als de niet-klanten van de tandprotheticus, geven hun mondgezondheid als het 
gaat over een prothese het relatief hoogste cijfer indien zij een overkappingsprothese 
hebben op kunstwortels. Dit is respectievelijk een 7,8 en een 7,5. 
 
Niet-klanten met een gebitsprothese geven aan relatief vaker aanvullend verzekerd te zijn 
voor tandheelkundige behandelingen in vergelijking met klanten. Meer dan de helft is 
verzekerd, tegenover 41% van de klanten. Voor de niet-prothesedragers geldt dat 73% 
verzekerd is. Dit is een begrijpelijk resultaat omdat zij voor hun gebit vaker de tandarts 
zullen bezoeken dan respondenten zonder eigen tanden en gebit. Onder de CoPa-leden lag 
het percentage aanvullend verzekerden voor tandheelkundige zorg onder niet-
prothesedragers in 2012 op 80%. Het lijkt erop dat respondenten zonder gebitsprothese 
zich in 2013 relatief minder vaak aanvullend laten verzekeren voor tandheelkundige zorg 
dan in 2012.   
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Tabel 3.25   Ervaren mondgezondheid naar een aantal (achtergrond)kenmerken 
 

  
Klanten 
(N=404) 

 Niet-klanten  
met 

tandprothese 
(N=225)  

Niet-klanten 
zonder 

tandprothese 
(N=211) 

  % 
Gemiddeld 

cijfer 
 

% 
Gemiddeld 

cijfer 
 

% 
Gemiddeld 

cijfer 

 Totaal 100 7,5  100 6,9  100 7,6 
          
Geslacht: Man 52,8 7,6  49,5 6,8  47,2 7,3 
 Vrouw 47,2 7,3  50,5 7,0  52,8 7,9 
          
Leeftijds- 
verdeling: 18-25 - -  1,6 5,4  23,0 8,2 
 25-35  1,5 7,5  3,9 6,2  31,0 7,5 
 35-45 3,0 6,6  15,3 6,4  25,5 7,5 
 45-55 13,1 6,7  25,7 7,1  14,2 7,1 
 55-65 27,0 7,4  26,6 7,0  4,4 7,9 
 ≥65 55,4 7,8  26,9 7,1  2,0 7,5 
          

Aanvullende  Geen  58,6 7,9  45,1 7,3  27,0 8,0 

tandverzekering? Wel 41,4 6,9  54,9 6,9  73,0 7,5 

          
Soort  
gebitsprothese*: 

Noodprothese / 
tijdelijke prothese 1,0 4,7  2,0 6,0  n.v.t. n.v.t. 

 Gehele gebitsprothese 66,8 7,7  47,9 7,3  n.v.t. n.v.t. 

 
Gedeeltelijke 
gebitsprothese  24,1 6,7  42,9 6,4  n.v.t. n.v.t. 

 
Overkappingsprothese 
op eigen wortels 1,5 7,1  3,7 6,2  n.v.t. n.v.t. 

 
Overkappingsprothese 
op kunstwortels  15,8 7,8  8,1 7,5  n.v.t. n.v.t. 

 Iets anders, namelijk 3,5 7,4  6,0 7,2  n.v.t. n.v.t. 

*Meerdere antwoorden mogelijk, waardoor percentages optellen tot meer dan 100% 

 
 
De prothesedragers zonder ervaring met de tandprotheticus, zijn ook gevraagd naar het 
belang dat zij hechten aan aspecten bij de mondzorg die rondom hun gebitsprothese wordt 
gegeven en hun oordeel hierover (zie ook tabellen 3.17 en 3.18 en bijlage I). 
Onderstaande tabel geeft de aspecten, weer gesorteerd naar het percentage ‘zeer 
belangrijk’. In vergelijking met klanten vinden de niet-klanten met een gebitsprothese het 
meer van belang dat er gezorgd wordt voor steeds dezelfde behandelaar. Minder van 
belang vinden ze dat de behandelaar de tijd neemt, ingaat op specifieke wensen en goed 
bereikbaar is. 
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Tabel 3.26  Belang aspecten bij de zorg rondom gebitsprothese klanten en niet-klanten, 
gesorteerd van meest van belang naar minst van belang 

 
Niet-klanten met tandprothese  
(N=225) 

% zeer 
belangrijk 

Klanten  
(N=404) 

% zeer 
belangrijk 

1. Komt afspraken na 59,1% 1. Komt afspraken na 62,1% 

2. Verstrekt voldoende informatie  57,7% 2. Neemt de tijd 58,5% 

3. Spreekt begrijpelijke taal 52,8% 3. Verstrekt voldoende informatie  55,9% 

4. Is rustig en kalm 51,6% 4. Spreekt begrijpelijke taal 54,9% 

5. Neemt de tijd 51,2% 5. Gaat in op specifieke wensen 53,7% 

6. Is vriendelijk 50,8% 6. Is rustig en kalm 52,9% 

7. Bespreekt risico’s 45,5% 7. Is vriendelijk 49,9% 

8. Zorgt voor steeds zelfde behandelaar 44,6% 8. Bespreekt risico’s 49,2% 

9. Gaat in op specifieke wensen 43,2% 9. Is goed bereikbaar 45,4% 

10. Heeft tijdig plaats voor een afspraak 41,0% 10. Heeft tijdig plaats voor een      

afspraak 44,9% 

11. Is goed bereikbaar 37,9% 11. Zorgt voor steeds zelfde 

behandelaar 43,5% 

12. Laat mij meebeslissen  35,8% 12. Laat mij meebeslissen  41,1% 

13. Laat mij niet wachten in de 

wachtkamer 

20,8% 13. Laat mij niet wachten in de 

wachtkamer 26,8% 

 
 
De antwoorden op de vragen naar het belang en het oordeel zijn omgerekend naar 
gemiddelden waarbij voor belang gold 1=zeer onbelangrijk en 5=zeer belangrijk en voor 
het oordeel gold 1=slecht en 4=goed. Vervolgens zijn de gemiddelde scores vergeleken 
tussen de niet-klanten en de klanten. Figuren 3.2 en 3.3 geven dit grafisch weer. Uit deze 
vergelijking blijkt dat het gemiddelde cijfer dat niet-klanten geven aan het belang voor 
drie aspecten lager uitvalt dan het cijfer gegeven door klanten. Het gaat om ‘laat mij niet 
wachten in de wachtkamer’, ‘gaat in op specifieke wensen’ en ‘laat mij meebeslissen'. 
Voor vier aspecten geldt dat deze meer van belang worden gevonden door niet-klanten 
dan tandprotheticus-klanten. Dit zijn ‘zorgt voor steeds dezelfde behandelaar’, ‘is 
vriendelijk’, ‘verstrekt voldoende informatie’ en ‘bespreekt risico’s’.    
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Figuur 3.2  Belang van aspecten die bij de mondzorg rondom de gebitsprothese wordt 
gegeven (1=zeer onbelangrijk, 5=zeer belangrijk), vergelijk gemiddelde 
score klanten en niet-klanten 

 
Niet-klanten oordelen over het algemeen negatiever over hun behandelaar die de zorg 
rondom hun gebitsprothese op zich neemt in vergelijking met klanten van de tand-
protheticus (zie figuur 3.3). Voor vijf aspecten (laat mij niet wachten in de wachtkamer, 
gaat in op specifieke wensen, verstrekt voldoende informatie, bespreekt risico’s en laat 
mij meebeslissen) geldt dat de score lager uitvalt onder niet-klanten. De overige aspecten 
krijgen een gelijk oordeel van de tandprotheticus-bezoekers en de niet-klanten. 
 
Figuur 3.3 Oordeel over aspecten die bij de mondzorg rondom uw de gebitsprothese 

wordt gegeven (1=slecht, 4=goed), vergelijk gemiddelde score klanten en 
niet-klanten 
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Kennis en opvattingen  
Onder de drie groepen blijkt het opleidingsniveau van de tandtechnicus het meest 
onbekend te zijn. Van de niet-klanten met een gebitsprothese, niet-prothesedragers en 
klanten maakt respectievelijk 17%, 16% en 21% de juiste inschatting. Een groter deel 
(variërend van 45% tot 49%) denkt steeds dat de tandtechnicus Hbo-opgeleid is.  
 
Van de respondenten die voor hun gebitsprothese nooit de tandprotheticus hebben 
bezocht en aangeven deze zorg vooral bij de tandarts te ontvangen (zie tabellen 3.23 en 
3.24), schat slechts 58% het opleidingsniveau van de tandarts juist in. Een groot deel 
meent dat de tandarts op Hbo-niveau is opgeleid. Voor de respondenten zonder 
gebitsprothese geldt dat een groter deel van 66% een goede inschatting van het 
opleidingsniveau van de tandarts maakt. Een groot deel van deze groep denkt dat de 
tandprotheticus universitair opgeleid is. En ook een relatief groot deel denkt dat van de 
tandtechnicus. Opvallend is het kleine deel van de respondenten zonder gebitsprothese 
dat aangeeft niet te weten wat het opleidingsniveau van de tandarts, tandprotheticus en 
tandtechnicus is. 
 
 
Tabel 3.27 Inschatting van het opleidingsniveau van tandarts, tandprotheticus en 

tandtechnicus 
 
 LBO MBO HBO WO Weet ik niet Totaal 

Niet-klanten met tandprothese (N=225):     

Tandarts 0% 0,9% 31,8% 57,6% 14,0% 100% 

Tandprotheticus 0% 5,2% 52,6% 21,9% 22,2% 100% 

Tandtechnicus 0,4% 16,8% 48,8% 16,4% 20,0% 100% 

       

Niet-klanten zonder tandprothese (N=211):     

Tandarts 0% 2,3% 29,3% 65,8% 5,6% 100% 

Tandprotheticus 0% 4,7% 49,0% 41,6% 8,4% 100% 

Tandtechnicus 0,4% 15,6% 44,8% 33,7% 8,2% 100% 

       

Klanten (N=404):       

Tandarts 0,2% 2,0% 22,9% 61,3% 16,3% 100% 

Tandprotheticus 0,2% 6,3% 58,5% 19,7% 19,1% 100% 

Tandtechnicus 0,4% 20,7% 48,0% 14,2% 19,5% 100% 

 
 
Het is onder de drie groepen relatief onbekend of tandprothetici en tandtechnici wel of 
niet zelfstandig mogen behandelen. Van de niet-klanten geeft 40% of meer niet te weten 
of tandprothetici of tandtechnici zelfstandig mogen behandelen. Dit deel is onder 
tandprotheticus-klanten wat lager, namelijk 30%. Met name voor de tandtechnicus geldt 
dat het onbekend is of zij zelfstandig mogen handelen. Het deel dat een juiste inschatting 
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maakt varieert tussen de 23% en 25%. Klanten van de tandprotheticus weten relatief 
vaker dan niet-klanten dat tandprothetici zelfstandig mogen behandelen. 
 
 
Tabel 3.28 Inschatting van de bevoegdheid tot zelfstandig behandelen van tandprothetici 

en de tandtechnici 
 
 Mogen 

zelfstandig 

behandelen 

Mogen 

niet zelfstandig 

behandelen Weet ik niet Totaal 

Niet-klanten met tandprothese (N=225):    

Tandprothetici 46,4% 7,3% 46,3% 100% 

Tandtechnici 36,1% 24,1% 39,8% 100% 

     

Niet-klanten zonder tandprothese (N=211):    

Tandprothetici 37,5% 18,5% 44,0% 100% 

Tandtechnici 32,5% 24,6% 42,9% 100% 

     

Klanten (N=404):     

Tandprothetici 66,1% 6,8% 27,1% 100% 

Tandtechnici 47,5% 23,2% 29,3% 100% 

 
 
Onderstaande tabel toont de voorkeur voor de tandarts, tandprotheticus of kaakchirurg bij 
verschillende behandelingen. Een meerderheid van de groep die niet bij de 
tandprotheticus komt voor zijn/haar prothese geeft aan een voorkeur te hebben voor de 
tandarts voor bijna alle behandelingen. Alleen voor een reparatie of aanpassing van de 
gebitsprothese hebben de niet-klanten een voorkeur voor de tandprotheticus. Het deel dat 
geen voorkeur heeft voor een behandelaar is onder de niet-klanten relatief groot in 
vergelijking met de tandprotheticus-klanten. Aan de respondenten zonder gebitsprothese 
is gevraagd om te bedenken wat zij zouden willen als zij een gebitsprothese zouden 
krijgen of hebben. Zij lijken wat meer verdeeld en geven aan bij drie van de zes 
behandelingen voorkeur te hebben voor de tandarts (advies/ informatie over 
gebitsprotheses, periodieke controle van gebitsprothese en beoordeling mondholte) en bij 
de andere drie behandelingen een voorkeur voor de tandprotheticus. Het deel dat het niet 
weet is onder deze groep relatief groot in vergelijking met de prothesedragers. 
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Tabel 3.29 Voorkeur voor de tandarts, tandprotheticus of kaakchirurg bij verschillende 
tandprothetische behandelingen 

 
 

Tandarts 
Tand-

protheticus Kaakchirurg 
Geen 

voorkeur 
Weet 

niet Totaal 

Niet-klanten met tandprothese (N=225):     

Advies/ informatie over   
gebitsprothese 65,7% 14,9% 3,6% 13,3% 2,5% 100% 
Periodieke controle van  
gebitsprothese 72,7% 14,3% 0,6% 11,4% 1,0% 100% 
Beoordeling mondholte 72,4% 6,1% 6,8% 9,7% 5,1% 100% 
Beoordeling zittende     
gebitsprothese 69,1% 17,1% 1,6% 10,5% 1,6% 100% 
Reparatie of aanpassing   
gebitsprothese 41,0% 45,2% 0,6% 11,0% 2.3% 100% 
Vernieuwing gebitsprothese 52,0% 25,5% 9,3% 10,0% 3,2% 100% 
 
Niet-klanten zonder tandprothese (N=211):     

Advies/ informatie over   
gebitsprothese 41,8% 36,6% 2,0% 7,8% 11,7% 100% 
Periodieke controle van  
gebitsprothese 44,4% 35,6% 2,3% 5,4% 12,3% 100% 
Beoordeling mondholte 62,5% 10,0% 10,9% 5,0% 11,7% 100% 
Beoordeling zittende     
gebitsprothese 32,8% 48,8% 2,9% 4,2% 11,4% 100% 
Reparatie of aanpassing   
gebitsprothese 17,3% 62,5% 3,7% 4,9% 11,6% 100% 
Vernieuwing gebitsprothese 22,3% 36,4% 22,9% 4,6% 13,9% 100% 

       

Klanten (N=404):       

Advies/ informatie over   
gebitsprothese 25,3% 61,2% 3,9% 6,9% 2,7% 100% 
Periodieke controle van  
gebitsprothese 24,1% 67,2% 0,7% 4,8% 3,2% 100% 
Beoordeling mondholte 48,0% 39,4% 7,4% 9,6% 5,7% 100% 
Beoordeling zittende     
gebitsprothese 18,5% 72,3% 2,5% 4,0% 2,8% 100% 
Reparatie of aanpassing   
gebitsprothese 6,6% 85,7% 1,1% 3,5% 3,1% 100% 
Vernieuwing gebitsprothese 16,8% 65,6% 9,3% 4,8% 3,4% 100% 

 
 
Onder de twee groepen niet-klanten zijn tevens stellingen over de tandprotheticus 
voorgelegd (zie bijlage I). Hun antwoorden zijn omgerekend naar gemiddelden (waarbij 
1=volledig mee oneens en 5=volledig mee eens), zodat de gemiddelde scores eenvoudig 
konden worden vergeleken tussen de drie groepen. De uitkomst hiervan is te zien in 
figuur 3.3. In dit figuur is te zien dat er met name onenigheid bestaat over drie stellingen. 
Zo zijn niet-klanten met een gebitsprothese en prothesedragers het vaker eens met de 
stelling ‘ik ga alleen naar de tandprotheticus als de tandarts mij doorverwijst’ dan klanten 
van de tandprotheticus. Dit is geen verrassende uitkomst, aangezien we zagen dat 
tandprothetici-klanten vaak zelf een tandprotheticus te hebben uitgekozen. De tweede 
stelling waarover onenigheid bestaat is ‘ik heb liever dat een tandprotheticus voor mijn 
prothese zorgt in plaats van een tandarts’. Niet-klanten met een gebitsprothese zijn het 
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minder eens met deze stelling in vergelijking met klanten. Dit verschil in mening kwam 
in bovenstaande tabel ook al naar voren; niet-klanten met een gebitsprothese hebben een 
duidelijke voorkeur voor de tandarts en klanten van de tandprotheticus een duidelijke 
voorkeur voor de tandprotheticus. Ook te verwachten is dat minder niet-klanten de 
prijzen en kosten van de tandprotheticus transparant vinden in vergelijking met klanten 
van de tandprotheticus – zij hebben daar immers geen ervaring mee. Dit geldt met name 
voor de niet-prothesedragers. 
 
Over een aantal stellingen bestaat wel overeenstemming. Zo geven alle drie de groepen 
aan geen bezoek aan de tandprotheticus af- of uit- te (zullen) stellen vanwege de kosten 
en geven aan het van belang te vinden dat een tandprotheticus een hoge opleiding of 
wettelijke registratie heeft. 
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4 Conclusie 
 
 
 

4.1 Belangrijkste resultaten 
 
Dit rapport beschrijft een onderzoek naar kenmerken en opvattingen van de huidige en 
potentiële klanten van de tandprotheticus, waarin drie groepen zijn bereikt: 1) 
respondenten met gebitsprothese én ervaring met de tandprotheticus, 2) respondenten met 
gebitsprothese, maar zonder ervaring met de tandprotheticus en 3) respondenten zonder 
gebitsprothese.  
 
Uit dit onderzoek komt naar voren dat 21% van de respondenten van 18 jaar en ouder een 
gebitsprothese heeft. Hiervan heeft het grootste deel een gehele gebitsprothese. Van alle 
respondenten mét een gebitsprothese geeft 47% aan de tandprotheticus voor zijn/haar 
gebitsprothese te bezoeken. Gewogen naar de Nederlandse bevolking van 18 jaar en 
ouder, kan hieruit afgeleid worden dat ruim 1,3 miljoen personen ooit ervaring hebben 
(gehad) met de tandprotheticus. Klanten van de tandprotheticus hebben vaker een gehele 
gebitsprothese en een overkappingsprothese op kunstwortels in vergelijking met niet-
klanten. Niet-klanten hebben relatief vaker een gedeeltelijke gebitsprothese. Wat betreft 
achtergrondkenmerken zijn tandprotheticus-klanten relatief wat ouder, wat lager opgeleid 
en woonachtig in de grote steden en het westen dan niet-klanten met een gebitsprothese.  
 

Klanten van de tandprotheticus 
Volgens eigen rapportage is het gemiddeld aantal bezoeken dat men (ooit) aan de 
tandprotheticus heeft gebracht 6,5. Meer dan de helft van de tandprotheticus-klanten geeft 
aan vaker dan drie keer de tandprotheticus te hebben bezocht. Klanten zijn over het 
algemeen trouw aan een tandprotheticus; een grote meerderheid geeft aan een vaste 
tandprotheticus te hebben. Iets minder dan de helft komt via verwijzing bij de 
tandprotheticus terecht, iets meer dan de helft van de klanten van de tandprotheticus heeft 
zelf een tandprotheticus uitgekozen. Zij kiezen hun tandprotheticus zelden op grond van 
informatie op het internet of van zorgverzekeraars. Vaak voert de tandprotheticus praktijk 
in de buurt of is aanbevo-len door familie, vrienden of kennissen. Men komt vaak in 
eerste instantie terecht bij een tandprotheticus voor het laten aanmeten en vervaardigen 
van een nieuwe gebitsprothese, gevolgd door een reparatie of aanpassing van hun 
gebitsprothese. Deze behandelingen worden ook het meest frequent genoemd als het gaat 
over de behandeling tijdens het laatste bezoek aan de tandprotheticus. De bezoeken 
vinden met name in een tandprotheticus-praktijk plaats.  
  
Klanten zijn over het algemeen tevreden over hun tandprotheticus en de zorg die zij/hij 
levert. Het rapportcijfer oordeel is gemiddeld 8,2. De helft van de tandprotheticus-klanten 
geeft aan hun tandprotheticus beslist aan te bevelen bij vrienden en familie, 43% geeft 
aan dit waarschijnlijk te doen. Verder worden de aspecten die men van belang vindt als 
het gaat over een bezoek aan de tandprotheticus door steeds een groot deel positief 
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beoordeeld. De tevredenheid met de tandprotheticus wordt ook weerspiegeld in hun 
voorkeur van de klanten voor een tandarts, tandtechnicus dan wel de kaakchirurg; voor 
bijna alle tandprothetische behandelingen geldt dat de voorkeur voor de tandprotheticus 
het grootst is. Tot slot geeft een meerderheid van de klanten aan dat liever een 
tandprotheticus voor hun prothese(s) zorgt in plaats van een tandarts. Klanten vinden het 
heel belangrijk dat een tandprotheticus hoog opgeleid is of een wettelijke registratie heeft. 
 
De kennis over het opleidingsniveau van verschillende behandelaars en of zij wel of niet 
zelfstandig mogen behandelen blijkt beperkt onder tandprotheticus-klanten; een groot 
deel maakt een verkeerde inschatting of weet het niet, met name als het gaat om de 
tandtechnicus. Slechts 20% schat het opleidingsniveau van de tandtechnicus juist in en 
23% weet dat een tandtechnicus niet zelfstandig mag behandelen. De kennis over de 
tandprotheticus is, zoals mag worden verwacht, beter maar ook nog niet optimaal; 59% 
weet dat deze HBO-opgeleid is en 66% weet dat deze zelfstandig mag behandelen.  
 

Potentiële (huidige en toekomstige) klanten van de tandprotheticus 
Prothesedragers die voor de zorg rondom hun gebitsprothese nooit een tandprotheticus 
hebben bezocht, geven aan dat de tandarts (of kaakchirurg) alle zorg voor hun 
gebitsprotheses op zich neemt. De meerderheid van de groep geeft ook aan voorkeur voor 
de tandarts te hebben. Alleen voor een reparatie of aanpassing van de gebitsprothese is de 
voorkeur voor een tandprotheticus groter bij deze groep groter (alhoewel zij dus daar 
nooit gebruik van hebben gemaakt). De kwaliteitsaspecten die men van belang vindt als 
het gaat om hun gebitsprothese worden positief beoordeeld, maar in vergelijking wat 
minder positief dan de klanten van de tandprotheticus doen. Daarnaar gevraagd geeft één 
derde van de prothese dragende niet-klanten de voorkeur aan de tandarts boven de 
tandprotheticus, al is een vergelijkbaar deel neutraal over de stelling. Verder geven veel 
niet-klanten aan alleen na een doorverwijzing van de tandarts naar de tandprotheticus te 
gaan.  
 
De tandprotheticus is volgens een meerderheid van de niet-klanten nog steeds onbekend. 
Een groot deel van de niet-klanten weet dan ook niet of de tandprotheticus voor dezelfde 
behandelingen wel of niet duurder is dan een tandarts en of de prijzen en kosten van de 
tandprotheticus transparant zijn. Daarnaast vindt meer dan de helft van de niet-klanten het 
moeilijk om de kwaliteit van een tandprotheticus te beoordelen. Dit geldt ook voor de 
niet-prothesedragers. Niet-klanten (met een gebitsprothese) lijken wel open te staan voor 
behandeling door de tandprotheticus. Zo geeft ongeveer twee derde van de niet-klanten 
aan dat tandprothetici en tandartsen meer in één praktijk zouden moeten samenwerken.  
 
Onder niet-klanten blijkt het opleidingsniveau van de tandarts het meest bekend te zijn, 
hoewel ook onder deze groep een relatief groot deel het niet weet of een verkeerde 
inschatting maakt. Ook hier wordt ten aanzien van het opleidingsniveau van de 
tandtechnicus de meeste verkeerde inschattingen gemaakt; van de niet-klanten met een 
gebitsprothese en van de niet-prothesedragers maakt respectievelijk 17% en 16% een 
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juiste inschatting. Een groter deel denkt steeds dat de tandtechnicus HBO-opgeleid is. 
Ongeveer de helft van beide groepen schat het opleidingsniveau van de tandprotheticus 
juist in. Daarnaast is onder niet-klanten relatief onbekend of tandprothetici en 
tandtechnici wel of niet zelfstandig mogen behandelen: 40% of meer weet niet of zij 
zelfstandig mogen behandelen.  
 
 

4.2 Conclusie 
 
De omvang van de groep Nederlanders die (ooit) klant zijn (geweest) bij een 
tandprotheticus is ruim 1,3 miljoen. Ongeveer de helft hiervan is rechtstreeks bij een 
tandprotheticus terecht gekomen en de andere helft is doorverwezen. Tandprothetici- 
klanten zijn over het algemeen trouw aan hun tandprotheticus. Een overgrote meerderheid 
heeft een vaste tandprotheticus. Op alle aspecten is het een tevreden klantengroep. 
 
Bij veel prothesedragers nemen tandartsen het grootste deel van de zorg omtrent 
gebitsprotheses op zich nemen en dit lijkt ook zo te blijven. Niet-klanten hebben bij het 
gros van de gebitsprothese-behandelingen een voorkeur voor de tandarts. Eén verklaring 
hiervoor is onbekendheid met de tandprotheticus. De kennis over en de bekendheid met 
de tandprotheticus lijkt gering onder prothesedragers die de tandprotheticus nooit hebben 
bezocht. Dat dit zou kunnen veranderen als de kennis en ervaring met de tandprotheticus 
toeneemt, laat ons eerder onderzoek naar eerstelijns mondzorg onder consumenten in 
2009 en 2012 zien. Wanneer men ervaring heeft met de mondhygiënist is de voorkeur 
voor de tandarts bij tandheelkundige behandelingen veel minder uitgesproken (Van der 
Lee, Batenburg, 2012). 
Vooralsnog beoordelen niet-klanten de kwaliteitsaspecten die zij van belang vinden bij de 
zorg rondom hun gebitsprothese over het algemeen als positief. Zij lijken wel open te 
staan voor behandeling door de tandprotheticus. Dit geldt ook voor de niet-
prothesedragers. Eén derde van de respondenten zonder gebitsprothese heeft liever dat 
een tandprotheticus voor zijn/haar (toekomstige) protheses zorgt en een kwart heeft geen 
voorkeur. 
 
Tot slot vinden zowel klanten als niet-klanten als niet-prothesedragers dat tandprothetici 
en tandartsen meer in één praktijk zouden moeten samenwerken. Indien dit zou gebeuren, 
en de verdeling van klanten en taken tussen tandarts en tandprotheticus gaat veranderen, 
zal dit directe gevolgen hebben voor de vraag naar tandprothetiek en mogelijk ook voor 
de bekostiging. Dit maakt het relevant  om eventuele veranderingen in het gebruik van de 
zorg geleverd door de tandprotheticus en in opvattingen over de tandprotheticus te blijven 
peilen en monitoren.  
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