EXPERT INTERVIEW VRAGEN PANTEIA/ETIL

1) Is er volgens u momenteel sprake van een onvervulde zorgvraag
(tandartsen) in Nederland? Onder onvervulde zorgvraag verstaan we
hierbij de vraag naar tandheelkundige zorg waaraan op dit moment niet
voldaan wordt door gebrek aan capaciteit aan tandartsen.
2) Indien ja, kunt u een inschatting maken van de huidige onvervulde
zorgvraag (in %) (tandartsen) in Nederland? Is hierbij nog sprake van
verschillen tussen regio’s?
3) Is er volgens u momenteel sprake van een onvervulde zorgvraag
(mondhygiënisten) in Nederland? Onder onvervulde zorgvraag verstaan
we hierbij de vraag naar mondzorg waaraan op dit moment niet voldaan
wordt door gebrek aan capaciteit aan mondhygiënisten.
4) Indien ja, kunt u een inschatting maken van de huidige onvervulde
zorgvraag (in %) (mondhygiënisten) in Nederland? Is hierbij nog sprake
van verschillen tussen regio’s?
5) Wat is volgens u de verwachting van de groei of krimp (in % per jaar)
van het benodigde aantal FTE werkzaam als tandartsin de komende jaren
op basis van ontwikkelingen in de vraag naar tandheelkundige zorg en
mondzorg?
6) Wat zijn volgens u de belangrijkste oorzaken van deze verandering?
[deze vraag is (deels) in de interviews ter sprake gekomen. Wij willen u
hier toch de ruimte geven hier nogmaals op in te gaan indien u dit nodig
acht]
7) Wat is volgens u de verwachting van de groei of krimp (in % per jaar)
van het benodigde aantal FTE werkzaam alsmondhygiënist in de komende
jaren op basis van ontwikkelingen in de vraag naar tandheelkundige zorg
en mondzorg?
8) Wat zijn volgens u de belangrijkste oorzaken van deze verandering?

[deze vraag is (deels) in de interviews ter sprake gekomen. Wij willen u
hier toch de ruimte geven hier nogmaals op in te gaan indien u dit nodig
acht]
9) Kunt u een inschatting maken van de verwachte uitstroom (%/jaar)
van tandartsen die nu jonger dan 60 jaar zijn?
10) Kunt u een inschatting maken van de verwachte uitstroom (%/jaar)
van mondhygiënisten die nu jonger dan 60 jaar zijn?
Ik zou u willen vragen deze vragen in te vullen voor zowel de
beroepsgroep tandartsen als de beroepsgroep mondhygiënisten.

