
Bijlage 1. Vragenlijst voor het periodieke onderzoek naar werkzaamheid en 

pensionering van orthodontisten (versie 2018) 

 
 Persoonlijke werkomstandigheden  

 

 

 

1 Eerst verzoeken wij u enkelen vragen te beantwoorden over uw persoonlijke werkomstandigheden. 

 

Bent u op dit moment werkzaam als orthodontist? 

 1 ja     

 2 nee, ik ben tijdelijk gestopt met mijn werkzaamheden als orthodontist (naar vraag 6) 

 3 nee, ik ben definitief gestopt met mijn werkzaamheden als orthodontist 

 (54 jaar of jonger, naar EINDE) 

 (55 jaar of ouder naar vraag 35) 

 

 

2 Sinds welk jaar bent u werkzaam als orthodontist? 

  sinds … … … … (jaar invullen) 

 

 

3 In welke gemeente(n) bent u op dit moment werkzaam als orthodontist? 

  in … … … … … … … … … . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … (gemeente(n) invullen) 

 

 

4 Op welke wijze(n) bent u op dit moment als orthodontist werkzaam? 

(meer antwoorden mogelijk) 

 1 als orthodontist-praktijkhouder in een (samenwerkings)praktijk  

 2 aan een universiteit of in een academisch ziekenhuis 

 3 als waarnemer 

 4 als orthodontist-medewerker in de praktijk van een collega, als zzp’er 

 5 als orthodontist-medewerker in loondienst in de praktijk van een collega (als zzp’er of) 

 6 op een andere wijze, namelijk… … … … … … … … … …  

 

 

5 Hoeveel collega-orthodontisten zijn actief in de praktijk/kliniek waar u op dit moment naar 

verhouding het grootste deel van uw werkweek actief bent? 

  … … … orthodontisten (aantal exclusief uzelf invullen) 

 

 
  



 
 

Bekostingingsstructuur 
 

 

 

6 Hieronder volgen vier stellingen over de huidige prestatielijst Orthodontie en de  tariefbeschikking 

Orthodontie 2018 van de NZa.  Kunt u voor elk ervan aangeven in hoeverre u het ermee eens of oneens 

bent? 

 helemaal mee 

eens  

grotendeels 

mee eens 

niet mee eens, 

niet mee 

oneens 

grotendeels 

mee oneens 

helemaal mee 

oneens 

weet ik niet /  

geen mening 

A De huidige prestatielijst geeft voldoende mogelijkheden om datgene wat ik bij de patiënten doe in 

rekening te brengen. 

 1 2 3 4 5 6 

B Het gemiddelde niveau van de huidige tarieven is te laag in verhouding tot de benodigde investeringen 

en praktijkkosten. 

 1 2 3 4 5 6 

C Het gemiddelde niveau van de huidige tarieven is te hoog in verhouding tot de benodigde investeringen 

en praktijkkosten. 

 1 2 3 4 5 6 

D De mogelijkheden om orthodontische zorg te leveren zoals ik dat wil, zijn binnen de huidige 

tariefbeschikking te beperkt. 

 1 2 3 4 5 6 

E De huidige prestatielijst biedt voldoende duidelijkheid voor de patiënt om te zien dat de verrichtingen 

die in rekening zijn gebracht ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. 

 1 2 3 4 5 6 

 

 

7 Welke prestatiecode(s) uit de huidige prestatielijst vindt u overbodig en mogen van u uit de lijst 

gehaald worden? 

   

 

 

8 Voor welke verrichting(en) die u uitvoert in een orthodontische behandeling, mist u nu een (separate) 

prestatiecode in de huidige prestatielijst? 

   

 

 

9 Van welke prestatie(s) vindt u de toelichting, dan wel de omschrijving die de NZa eraan meegeeft in 

de huidige prestatielijst, onduidelijk? Geef a.u.b. kort per prestatie aan wat er precies onduidelijk is. 

   

 

 

10 Van welke prestatiecodes vindt u het tarief zo laag, dat verhoging naar uw mening redelijk zou zijn? 

   

 

 

11 Van welke prestatiecodes vindt u het tarief  zo hoog, dat een verlaging naar uw mening redelijk zou 

zijn? 

   



12 Volgens de NZa en zorgverzekeraars levert het bij elkaar voegen van prestaties, ook wel clustering 

genoemd, meer transparantie voor patiënten op.  

 

In hoeverre denkt u dat deze clustering van codes inderdaad een transparantere tarievenlijst oplevert? 

 1 - clustering van prestaties levert (vrijwel) zeker een meer transparante prestatielijst op 

 2 - clustering van prestaties kan een transparantere prestatielijst opleveren, maar ook 

een minder transparante  

 3 - clustering  van prestaties lever (vrijwel) zeker een minder transparante prestatielijst 

op 

 4 - weet ik niet 
 
 

13 Als u wilt kunt u uw mening over clustering van prestaties hieronder toelichten. 

   
 

 

 

14 Rangschik onderstaande kenmerken voor de (her)inrichting van het vergoedingensysteem 

naargelang de voorkeur die u daarvoor hebt. 

 

Dus het beste voorstel bovenaan, gevolgd door het op één na beste, enzovoorts. 

 1 1. Het tarief wordt berekend door voor zo veel mogelijk praktijken over een aantal jaren 

de jaaromzet te delen door het aantal nieuw gestarte patiënten in dat jaar. Met 

behulp van het norminkomen en de gemiddelde omzet per nieuw gestarte patiënt 

worden de tarieven berekend.  

 2 2. Aan de tien meest voorkomende complete behandelingen wordt één ‘all-in’ tarief 

verbonden. De overige behandelingen worden gedeclareerd op basis van de huidige  

prestatielijst. 

 3 3. De orthodontische behandeling wordt in vijf modules verdeeld: diagnostiek en 

evaluatie, sagittale correctie, transversale correctie, verticale correctie, 

tandverplaatsingen met of zonder extracties/impacties. Voor iedere module wordt 

een tarief vastgesteld. Al naar gelang de inhoud van de behandeling, breng je de 

overeenkomende module in rekening.  

 

15 Bent u van mening dat de voor de (her)inrichting van het vergoedingensysteem moet worden 

uitgegaan van tarieven inclusief of exclusief materiaal- en techniekkosten? 

 1 ik heb een voorkeur voor tarieven exclusief materiaal- en techniekkosten 

 2 ik heb een voorkeur voor tarieven inclusief materiaal- en techniekkosten 

 3 weet ik niet 

 
 

16 Als  uw voorkeur uitgaat naar een ander systeem van declareren van de orthodontische behandeling 
dan de mogelijkheden die in de vorige twee vragen zijn beschreven, dan kunt u hieronder het systeem 
van uw voorkeur kort beschrijven. 

   

 

 
  



 
 

Indicatieve lijst voor machtigingen 

 
 

17 Doet u machtigingsaanvragen in het kader van bijzondere tandheelkunde/orthodontie? 
Indien u een machtigingsaanvragen doet, dan kunt u aangeven bij welk percentage van uw per jaar 
nieuw opgestarte patiënten u zo’n machtigingsaanvraag doet.  

 1 ja, namelijk bij … … …  % van mijn patiënten    
 2 nee         
 

18 In hoeverre bent u in het algemeen tevreden of ontevreden over de toepassing van de huidige 
indicatieve lijst bij de beoordeling van machtigingsaanvragen? ‘ 
 

 1 zeer tevreden 

 2 grotendeels tevreden 
 3 niet tevreden, niet ontevreden 

 4 grotendeels ontevreden 

 5 zeer ontevreden 

 6 weet ik niet 

 
 

19 Als u vindt dat op de huidige indicatieve lijst afwijkingen staan, waarvan de kosten van de 
behandeling in uw ogen niet  vergoed zouden moeten worden uit de basisverzekering, dan kunt u 
deze hieronder aangeven. 

   
 

 
 

20 Als u op de indicatieve lijst afwijkingen mist, waarvan de kosten van de behandeling in uw ogen 
vergoed zouden moeten worden uit de basisverzekering, dan kunt u deze hieronder aangeven. 

   
 

 

 

21 Hoe vaak heeft u behoefte om naar aanleiding van de beoordeling van een machtigingsaanvraag 

telefonisch of online met de adviserende tandarts te kunnen overleggen? 

 1 wekelijks     

 2 - maandelijks 

 3 halfjaarlijks 

 4 jaarlijks of minder vaak 

 5 nooit 

 

 

22 Lukt het u in het algemeen om in contact te komen met de adviserende tandarts om te overleggen 

over de beoordeling van een machtigingsaanvraag met de adviserende tandarts te kunnen 

overleggen? 

 1 (bijna) altijd 

 2 soms wel, soms niet 

 3 (bijna) nooit 

 

 
  



23 Om in aanmerking te komen voor een machtiging moet volgens de huidige regelgeving  aan 2 eisen 

voldaan worden: de te behandelen afwijking moet voorkomen op de indicatieve lijst én er moet wat 

betreft diagnostiek en/of behandeling sprake zijn van samenwerking met een medisch specialist of een 

MKA-chirurg.  

 

In hoeverre bent u het eens met deze regelgeving? 

 1 helemaal mee eens 

 2 grotendeels mee eens 

 3 niet mee eens, niet mee oneens 

 4 grotendeels mee oneens 

 5 helemaal mee oneens 

 6 weet ik  niet 

 
 
24 Hieronder volgen vier stellingen over machtigingen en het onderscheid tussen A-behandelingen en B-

behandelingen. Kunt u voor elk ervan aangeven in hoeverre u het ermee eens of oneens bent? 

 helemaal mee 
eens 

grotendeels 
mee eens 

niet mee eens, 
niet mee 
oneens 

grotendeels 
mee oneens 

helemaal mee 
oneens 

weet ik niet /  
geen mening 

A Omdat B-behandelingen altijd meer tijd en moeite kosten dan A-behandelingen is  een hoger tarief 
daarvoor altijd gerechtvaardigd. 

 1 2 3 4 5 6 
B Het verschil tussen de tarieven van A-behandelingen en B-behandelingen is te groot. 

 1 2 3 4 5 6 

C In een eventueel nieuw vergoedingensysteem moet het mogelijk zijn om zonder machtiging het B-
tarief te rekenen bij een patiënt met een normale zorgbehoefte en een hoge zorgzwaarte. 

 1 2 3 4 5 6 
D In een eventueel nieuw vergoedingensysteem moet het mogelijk zijn om met machtiging het A-tarief 

te rekenen bij een patiënt met een hoge zorgbehoefte en een normale zorgzwaarte. 

 1 2 3 4 5 6 

 

 

  



 
 

Aanvullende verzekeringen 
 

 
 

25 In de media is eind 2017 aandacht geweest voor aanvullende verzekeringen, die volgens De Nederlandse Bank en 
de zorgverzekeraars onbetaalbaar zouden worden. Mensen sluiten een aanvullende verzekering af voor zorg als ze 
menen die zorg ook direct nodig te hebben. Sommigen denken dat het einde van de aanvullende verzekering inzicht 
is.   
 
 
Verwacht u dat het aantal mensen  met een aanvullende verzekering voor orthodontie in de komende jaren zal 
afnemen?  

 1 ja 

 2 nee       (54 jaar of jonger, naar EINDE) 
       (55 jaar of ouder naar vraag 29) 

 3 weet  ik niet      (54 jaar of jonger, naar EINDE) 
       (55 jaar of ouder naar vraag 29) 

 
 

26  
Hieronder staat een aantal mogelijke gevolgen beschreven van de afname van het aantal mensen met een 
aanvullende verzekering voor orthodontie. Kunt u voor elk ervan aangeven u verwacht dat dit daadwerkelijk gaat 
gebeuren en of u het als een probleem ervaart als dit gebeurt? 

  Verwacht u dat dit daadwerkelijk 
gaat gebeuren? 

 Mocht dit gebeuren, ervaart u dit 
dan als een probleem? 

  ja nee weet ik 
niet 

 ja nee weet ik 
niet 

A A. Door de afname van het 

aantal mensen met een 

aanvullende 

verzekering voor 

orthodontie, bestaan 

deze verzekeringen 

over een aantal jaren 

niet meer. 

1 2 3  1 2 3 

B B. De afname van het 

aantal mensen met een 

aanvullende 

verzekering voor 

orthodontie leidt 

uiteindelijk tot een 

situatie waarin alleen de 

financieel beter 

gesitueerden zich een 

beugel kunnen 

veroorloven. 

1 2 3 C.  1 2 3 

C D. De afname van het 

aantal mensen met een 

aanvullende 

verzekering voor 

orthodontie leidt 

uiteindelijk tot een 

afname van de 

orthodontische vraag. 

1 2 3 E.  1 2 3 

  (Als één of meer scenario’s als een probleem wordt ervaren, naar vraag 27)  



 (Als geen enkel scenario als een probleem wordt ervaren en 55 jaar of ouder, naar vraag 29) 
 (Als geen enkel scenario als een probleem wordt ervaren en 54 jaar of jonger, naar EINDE) 

 
 
27 Wie moet(en) naar uw mening zich inzetten voor de oplossing van dit probleem? 

 
(meer antwoorden mogelijk) 

 1 zorgverzekeraars 

 2 overheid 
 3 orthodontisten 

 4 consumenten/patiënten 

 

 

28 Als u al een oplossing in gedachte heeft om de aanvullende verzekerbaarheid van de orthodontie op peil te 

houden, dan kunt u die hieronder noteren. 

   

… … … … … … .. … … … … … … … … … … … …  

  (54 jaar of jonger, naar EINDE) 

(55 jaar of ouder naar vraag 29) 

   

 
 

Plannen rondom pensionering 

 

 

29 Op welke wijze bent u als orthodontist werkzaam en hoeveel dagdelen per week besteedt u aan deze 
werkzaamheden? 
 
Werkzaamheden betreffen direct en niet-direct patiëntgebonden bezigheden. Ook bezigheden op gebied 
van organisatie en management, acquisitie e.d. worden als werkzaamheden gezien. 

  … … … dagdelen in orthodontistenpraktijk 

  … … … dagdelen in tandartsenpraktijk 
  … … … dagdelen als waarnemer 

  … … … dagdelen overig (bv. academisch of niet-academisch onderwijs, werkzaamheden voor 
verzekeraars of overheid) 

  … … … dagdelen totaal 
 
 

30 In welk jaar bent u van plan volledig te stoppen met uw werkzaamheden als orthodontist? 

 1 in … … … … (jaar invullen) 

 2 weet ik (nog) niet       (naar vraag 32) 
 
 

31 Verwacht u dat u dit plan ook daadwerkelijk kunt realiseren? 

 1 ja     

 2 nee 
 3 weet ik niet 

 
 

32 Heeft u voornemens om uw werktijd te verminderen, voorafgaand aan het volledig stoppen met uw 
werkzaamheden als orthodontist? 

 1 ja, met ingang van … … … (jaar invullen) ga ik … … … dagdelen minder werken 

 2 nee, ik wil mijn werktijd niet verminderen, maar ook niet meer gaan werken (naar vraag 34) 

 3 nee, ik wil meer gaan werken. Met ingang  van … … … (jaar invullen) ga ik … … … dagdelen 
meer werken 

 4 weet ik (nog) niet       (naar vraag 34) 



 
 

33 Verwacht u dat u dit plan ook daadwerkelijk kunt realiseren? 
 1 ja     

 2 nee 

 3 weet ik niet 

 
 
34 Indien u uiterlijk 1 januari 2019 stopt met uw werkzaamheden als orthodontist, is dan op dit moment 

al in uw opvolging voorzien? 

 1 ja, volledig    

 2 ja, deels  

 3 nee, geheel niet 
 4 niet van toepassing, ik stop na 1 januari 2019 

  (naar EINDE) 

 
 

35 In welk jaar heeft u uw werkzaamheden als orthodontist beëindigd.? 
 1 in … … … … (jaar invullen) 

 
 

EINDE Dit is het einde van de vragenlijst. Hartelijk dank voor uw medewerking. 

 


