
Geachte heer, mevrouw, 
U bent onlangs behandeld door uw mondhygiënist. Deze vragenlijst gaat over uw ervaring en 
mening over de behandeling bij uw mondhygiënist.  

Waarom dit onderzoek? 
Met ingang van 1 juli 2020 mag de geregistreerd mondhygiënist door een wetswijziging enkele 
handelingen, die in de Wet zijn beschreven, zelfstandig uitvoeren. Met zelfstandig wordt bedoeld 
dat een tandarts daar vooraf geen toestemming meer voor hoeft te geven. 

Deze vragenlijst heeft tot doel uw ervaring met de behandeling door de mondhygiënist in kaart te 
brengen. Daarnaast stellen we u ook vragen over uw laatste bezoek aan de mondhygiënist. We 
hopen dat u een bijdrage wilt leveren aan dit onderzoek. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling KEMTA van het Maastricht Universitair 
Medisch Centrum+ (Maastricht UMC+) in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS). 

Uitleg over het invullen van de vragenlijst.

- Het is de bedoeling dat de vragenlijst door u persoonlijk wordt ingevuld.
- Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 20 minuten.
- U kunt de vragen beantwoorden door uw antwoord aan te vinken. Geeft u altijd één antwoord,

tenzij is aangegeven dat meerdere antwoorden mogelijk zijn. U kunt u antwoord wijzigen door het
juiste antwoord aan te vinken. Bij sommige vragen kunt u in het open tekstvlak uw antwoord
toelichten.

- Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het gaat om uw mening.
- Alle door u verstrekte informatie, persoonlijke gegevens en meningen, worden uiterst

vertrouwelijk behandeld en de onderzoeker bewaart uw gegevens met een code.
- De gegevens zullen alleen voor dit onderzoek worden gebruikt.
- Invullen is vrijwillig en heeft geen enkel gevolg voor de behandeling die u ontvangt.
- Wilt u liever een papieren versie van de vragenlijst? U kunt dan de vragenlijst op papier ontvangen

door een e-mail te sturen naar onderzoek.taakherschikking@mumc.nl. U kunt ook de vragenlijst
uitprinten en per post (zonder postzegel) versturen naar:
Maastricht UMC+
Afdeling KEMTA
Ta.v. Mw. M. Bessems
Oxfordgebouw niveau 2
Antwoordnummer 126
6200 WC Maastricht.

Heeft u vragen over het onderzoek of hulp nodig bij het invullen van de vragenlijst, neemt u gerust contact 
op met het onderzoeksteam van het Maastricht UMC+ via: 
e-mail: onderzoek.taakherschikking@mumc.nl

Wij danken u hartelijk voor uw deelname aan het onderzoek! 
Met vriendelijke groeten, 
Onderzoeksteam Taakherschikking Maastricht UMC+ 

mailto:onderzoek.taakherschikking@mumc.nl


Algemene vragen 

1. Wat is uw  deelnemersnummer voor dit onderzoek? (Dit heeft u van uw mondhygiënist ontvangen).
Heeft u geen deelnemersnummer ontvangen? Neem dan contact op met uw mondhygiënist.

2. Wat is uw geboortedatum?

3. Wat is uw geslacht?

Mannelijk 
Vrouwelijk 
 Anders 

5. In welk land is uw vader geboren?

6. In welk land is uw moeder geboren?

4. In welk land bent u geboren?

7. Heeft u (naast de verplichte basis ziektekostenverzekering) een aanvullende verzekering voor tandarts
kosten?

Nee (Ga door naar vraag 10) 
Ja

8. Welke vorm heeft deze aanvullende tandartsverzekering?

Naturapolis (gecontracteerde zorg
Restitutiepolis (vrije keuze zorg)
Weet ik niet

9. Worden alle door de mondhygiënist gemaakte kosten door uw zorgverzekeraar vergoed?

Nee, namelijk:
Ja
Weet ik niet

10. Is het niet vergoeden van alle kosten van de mondhygienist voor u een reden om bepaalde behandelingen
niet te ondergaan/voort te zetten?

Nee
Ja, namelijk:



11. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgerond met een diploma of voldoende getuigschrift?

Geen opleiding (lagere/basisschool niet afgemaakt) 
Lagere school/basisschool/speciaal basisonderwijs 
Lager beroepsonderwijs/voorbereidend beroepsonderwijs (bv. LTS, LEAO, LHNO, VMBO) 
Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (bv. MAVO, MULO, ULO, MBO-kort, VMBO-t) 
Middelbaar beroepsonderwijs/beroepsbegeleidend onderwijs (bv. MBO, MTS, MEAO, BOL, BBL, 
INAS) 
Hoger algemeen voortgezet onderwijs (bv. HAVO, VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS) 
Hoger beroepsonderwijs (bv. HBO, HTS, HEAO, Hbo-V, PABO, kandidaats wetenschappelijk 
onderwijs) 
Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 
Anders, namelijk:  

12. Hoe is uw huishouden samengesteld?
Alleenwonend 
Samenwonend/gehuwd zonder thuiswonende kind(eren) 
Samenwonend/gehuwd met thuiswonende kind(eren) 
Eenouder–huishouden 
Inwonend bij ouder(s) 
Zorginstelling/zorggroep 
Andere samenstelling, namelijk: 

Ga bij het beantwoorden van onderstaande vragen uit van uw laatste bezoek aan de mondhygiënist. 

13. Welke behandeling heeft u ondergaan bij de mondhygiënist?

14. Bent u door een andere (mond)zorgverlener doorverwezen naar de mondhygiënist?

Nee, ik heb op eigen initiatief een afspraak bij de mondhygiënist gemaakt. 

Ja, ik ben doorverwezen door een:  
Algemene tandarts 
Gedifferentieerde tandarts 
Mondhygiënist 
Kaakchirurg 
Orthodontist 
Huisarts 
Medisch specialist 
Ergotherapeut, logopedist of diëtist
Andere zorgverlener, namelijk:   



15. Was het consult bij de mondhygiënist een eenmalige afspraak, een eerste afspraak of een vervolgafspraak?
Dit was een eenmalige afspraak 
Dit was mijn eerste afspraak 
Dit was een vervolgafspraak 

16. Hoe lang heeft de (laatste) behandeling bij de mondhygiënist geduurd in minuten

17. Heeft u informatie ontvangen over wie welke behandeling mag doen?
Nee 
Ja 

18. Indien van toepassing, hoe heeft u deze informatie ontvangen? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Niet van toepassing, ik heb geen informatie ontvangen 
Ik heb een folder ontvangen 
Ik heb op de website van de praktijk deze informatie gevonden 
Ik heb op een scherm in de wachtkamer deze informatie gelezen 
De mondhygiënist heeft dit verteld 
Dit is me verteld door: 

Ik heb op een andere manier deze informatie ontvangen, namelijk: 

19. Was deze informatie duidelijk?
Nee, omdat: 

Ja,  deels omdat: 

Ja, volledig 

20. Vond u deze informatie volledig?

Nee, ik had meer informatie willen ontvangen over: 

Ja 



21. Op welke manier heeft u een afspraak met de mondhygiënist gemaakt?
Telefonisch 
Via internet 
De tandartsassistente heeft de afspraak voor me gemaakt 
Anders, namelijk: 

22. Hoe tevreden bent u met het contact met betrekking tot het maken van een afspraak bij de
mondhygiënist?

Zeer ontevreden 
Ontevreden 
Deels ontevreden, deels tevreden 
Tevreden 
Zeer tevreden 
Niet van toepassing 

23. Hoeveel dagen/weken zaten tussen het maken van een afspraak en het bezoek aan de
mondhygiënist?

Aantal dag en 

24. Hoe tevreden bent u over de tijd tussen het maken van een afspraak en het bezoek aan de
mondhygiënist?

Zeer ontevreden 
Ontevreden 
Deels ontevreden, deels tevreden 
Tevreden 
Zeer tevreden 
Niet van toepassing 

25. Hoeveel minuten moest u wachten in de wachtkamer, na het verstrijken van de afgesproken tijd voor de
afspraak?

Minuten 

26. Hoe tevreden bent u over de duur van de wachttijd in de wachtkamer?
Zeer ontevreden 
Ontevreden 
Deels ontevreden, deels tevreden 
Tevreden 
Zeer tevreden 
Niet van toepassing 

Aantal weken



De praktijk 

27. Hoe tevreden bent u in het algemeen over de bereikbaarheid van de praktijk (bijvoorbeeld: de
afstand tot de praktijk, de routebeschrijving, bereikbaarheid met openbaar vervoer,
parkeermogelijkheden)?

Zeer ontevreden 
Ontevreden 
Deels ontevreden, deels 
tevreden Tevreden 
Zeer tevreden 
Niet van toepassing 

28. Hoe tevreden bent u over de telefonische bereikbaarheid van de praktijk?
Zeer ontevreden 
Ontevreden 
Deels ontevreden, deels tevreden 
Tevreden 
Zeer tevreden 
Niet van toepassing 

Stellingen 

29. In welke mate bent u het eens/oneens met de volgende stellingen?

29.1.  De mondhygiënist vertelde me dat er
verschillende mogelijkheden waren voor de
behandeling

29.2.  De mondhygiënist vertelde precies wat de
voor- en nadelen van de behandelmogelijkheden
waren

Helemaal mee oneens 
Mee oneens 
Deels mee eens, deels mee oneens 
Mee eens 
Helemaal mee eens 
Niet van toepassing 

Helemaal mee oneens 
Mee oneens 
Deels mee eens, deels mee oneens 
Mee eens 
Helemaal mee eens 
Niet van toepassing 

Toelichting: Toelichting: 

29.3.  De mondhygiënist hielp me alle informatie te
begrijpen

29.4.  De mondhygiënist vroeg me welke
behandelmogelijkheid mijn voorkeur had

Helemaal mee oneens 
Mee oneens 
Deels mee eens, deels mee oneens 
Mee eens 
Helemaal mee eens 
Niet van toepassing 

Helemaal mee oneens 
Mee oneens 
Deels mee eens, deels mee oneens 
Mee eens 
Helemaal mee eens 
Niet van toepassing 

Toelichting: Toelichting: 



29.5.  De mondhygiënist en ik hebben de verschillende          
behandelmogelijkheden grondig afgewogen

29.6.   De mondhygiënist en ik kozen een behandeling
samen

Helemaal mee oneens Helemaal mee oneens 
Mee oneens Mee oneens 
Deels mee eens, deels mee oneens Deels mee eens, deels mee oneens 
Mee eens Mee eens 
Helemaal mee eens Helemaal mee eens 
Niet van toepassing Niet van toepassing 

Toelichting: Toelichting: 

29.7.  De mondhygiënist en ik kwamen overeen hoe
verder te gaan in de behandeling

29.8.   De mondhygiënist legde tijdens de behandeling
uit wat hij/zij ging doen

Helemaal mee oneens Helemaal mee oneens 
Mee oneens Mee oneens 
Deels mee eens, deels mee oneens Deels mee eens, deels mee oneens 
Mee eens Mee eens 
Helemaal mee eens Helemaal mee eens 
Niet van toepassing Niet van toepassing 

Toelichting: Toelichting: 

29.9.    De mondhygiënist gaf aan wat het resultaat van
de behandeling zou zijn

29.10.  De mondhygiënist beantwoordde mijn vragen
naar tevredenheid

Helemaal mee oneens 
Mee oneens 
Deels mee eens, deels mee oneens 
Mee eens 
Helemaal mee eens 
Niet van toepassing 

Helemaal mee oneens 
Mee oneens 
Deels mee eens, deels mee oneens 
Mee eens 
Helemaal mee eens 
Niet van toepassing 

Toelichting: Toelichting: 

29.11.  De mondhygiënist besprak met mij dat ik voor
de behandeling doorverwezen zou worden
naar een andere mondzorgverlener

29.12.  De mondhygiënist vroeg me welke
mondzorgverlener mijn voorkeur had

Helemaal mee oneens 
Mee oneens 
Deels mee eens, deels mee oneens 
Mee eens 
Helemaal mee eens 
Niet van toepassing 

Helemaal mee oneens 
Mee oneens 
Deels mee eens, deels mee oneens 
Mee eens 
Helemaal mee eens 
Niet van toepassing 

Toelichting: Toelichting: 



29.13.  Hoe tevreden bent u over de manier waarop de
mondhygiënist met u omging?

29.14. Hoe tevreden bent u over de mate van 
pijnbestrijding tijdens de behandeling?

Zeer ontevreden 
Ontevreden 
Deels ontevreden, deels tevreden 
Tevreden 
Zeer tevreden 
Niet van toepassing 

Zeer ontevreden 
Ontevreden
Deels tevreden,deels ontevreden 
Tevreden 
Zeer tevreden
Niet van toepassing 

Toelichting: Toelichting: 

Keuze mondzorgverlener 
30. Zou u een volgende keer weer naar deze mondhygiënist gaan voor een soortgelijke behandeling?

Beslist niet, omdat: 

Waarschijnlijk niet, omdat: 

Waarschijnlijk wel, omdat: 

Beslist wel, omdat: 

31. Zou u liever geholpen worden door een tandarts dan door de mondhygiënist voor een soortgelijke
behandeling?

Nee 
Ja, omdat: 

Adviezen 
32. Heeft u van de mondhygiënist adviezen gekregen over:

(Meerdere antwoorden mogelijk)
De verzorging van uw gebit. 
De verzorging van uw tandvlees. 
Voedingsgewoontes. 
Wat te doen bij klachten na de behandeling. 
Andere adviezen, namelijk: 



33. Kon u de gegeven adviezen goed opvolgen? Indien u de adviezen niet goed kon opvolgen, wat was
hiervan de reden? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Ik ben goed in staat het gegeven advies van de mondhygiënist op te volgen. 
Ik vind het lastig om het advies dat ik heb gekregen op te volgen, omdat ik tijd moet vrijmaken 
om het advies op te volgen. 
Ik vind het lastig om het advies dat ik heb gekregen op te volgen, omdat ik het advies moeilijk te 
begrijpen vind. 
Ik vind het lastig om het advies dat ik heb gekregen op te volgen, omdat ik kosten moet maken 
wanneer ik het advies opvolg 
Ik vind het lastig om het advies dat ik heb gekregen op te volgen, omdat ik bang ben om het 
advies op te volgen 
Ik vind het lastig om het advies dat ik heb gekregen op te volgen, omdat het advies moeilijk in te 
passen valt in mijn dagelijkse activiteiten 
Ik vind het lastig om het advies dat ik heb gekregen op te volgen, om een andere reden, 
namelijk: 

Tevredenheid 
34. Indien u een behandeling heeft ondergaan, in welke mate bent u door de behandeling van de

mondhygiënist hersteld van uw klachten?
Niet van toepassing, ik had geen klachten 
Volledig hersteld 
Veel verbeterd 
Enigszins verbeterd 
Geen verandering 
Enigszins verslechterd 
Veel verslechterd 
Slechter dan ooit 

35. Zijn er complicaties (problemen) opgetreden tijdens of vlak na de behandeling door de
mondhygiënist?

Nee 
Ja, namelijk: 



36. Heeft u naar aanleiding van deze complicaties (problemen) een aanvullend behandeling moeten
ondergaan? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Niet van toepassing, er waren geen complicaties (problemen). 
Nee, ik heb geen aanvullende behandeling ondergaan. 
Ja, de mondhygiënist heeft een aanvullende behandeling uitgevoerd, namelijk: 

Ja, de tandarts heeft een aanvullende behandeling uitgevoerd, namelijk: 

Ja, een specialist in het ziekenhuis heeft een aanvullende behandeling uitgevoerd, namelijk: 

Anders, namelijk: 

37. Met welk cijfer tussen 1 en 10 drukt u uw tevredenheid over de behandeling uit? (1 is uiterst
ontevreden en 10 uiterst tevreden)

Tenslotte 
38. Mogen wij u benaderen voor een telefonisch interview over uw ervaring en mening over de

behandeling door uw mondhygiënist.
Ja, u mag mij benaderen voor telefonisch interview (graag uw contactgegevens invullen). 

Naam 
Telefoonnummer 
e-mailadres (u ontvangt informatie over
het interview via uw e-mailadres)

Nee, liever niet. 

39. Heeft u nog op- of aanmerkingen over deze vragenlijst?

U heeft nu het einde van de vragenlijst bereikt.
Wilt u nagaan of u alle vragen heeft beantwoord?

Hartelijke dank voor uw deelname aan dit onderzoek.

U kunt de vragenlijst opslaan en als bijlage opsturen naar:
onderzoek.taakherschikking@mumc.nl

Bij vragen over deze vragenlijst of het  evaluatieonderzoek, kunt u contact opnemen met het 
onderzoeksteam via bovenstaand e-mailadres.

Dank u wel voor uw medewerking aan het onderzoek! 
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