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De onderzoeken beschreven in dit proefschrift zijn uitgevoerd in het kader van het ADVOCATE 

(Added Value for Oral Care) project. Het project is gefinancierd door het EU Horizon 2020-

programma onder subsidienummer 635183. Het betreft een samenwerking binnen een consortium van 

onderzoekers uit zes Europese landen: Denemarken, Duitsland, Hongarije, Engeland, Ierland en 

Nederland. Het project was gericht op het vinden van strategieën die de extrinsieke en intrinsieke 

motivatie van de tandarts aanspreken om een meer preventieve aanpak van de mondzorg te stimuleren. 

Het doel van dit promotieonderzoek was het optimaliseren van mondzorg door het stimuleren van 

preventieve, patiëntgerichte en evidence-based zorg. Het centrale onderwerp in dit proefschrift was het 

evalueren of Academic Detailing (AD) samen met feedback informatie een haalbare, aanvaardbare en 

nuttig aanpak is voor het intrinsiek stimuleren en motiveren van tandartsen de mondzorg te verbeteren. 

Hoofdstuk 2 laat in een opiniestuk zien waar de tandheelkunde zich bevindt in een tijd van 

veranderende verwachtingen en behoeften. Ook benadrukt dit stuk de behoefte naar routinematig 

verzamelde data over mondgezondheid en mondzorg. De motivering hiervoor was dat data het 

mogelijk maakt om variatie in mondgezondheid en geleverde zorg in kaart te brengen, wat op zijn 

beurt waardevolle inzichten kan bieden ter verbetering van de mondgezondheid en de mondzorg.  

In hoofdstuk 3 zijn de eerste stappen genomen naar het ontwerpen van een lijst met relevante 

mondzorg indicatoren. De indicatoren van de mondgezondheid en mondzorg die ontwikkeld werden 

zijn bedoeld om data over de mondgezondheid en de geleverde mondzorg te verkrijgen. Deze kunnen 

vervolgens gebruikt worden om feedback informatie te geven aan tandartsen. Een uit vier fasen 

bestaande aanpak was gebruikt om de lijst met indicatoren te ontwikkelen: 1) literatuuranalyse 

onderzoek, 2) een bijeenkomst van deskundigen, 3) een tweedelige Delphi proces en 4) een World 

café discussie. Dit resulteerde in een lijst van 48 onderwerpen die door stakeholders 

(belanghebbenden) in de mondzorg zijn geïdentificeerd als valide, belangrijk en relevant onderwerpen 

voor het beschrijven van de mondgezondheid en de mondzorg. De onderwerpen omvatten 

zorgprocessen, uitkomsten van zorg en patiënttevredenheid, gedrag en voorkeuren. Dit is de eerste 

studie waarin een uitgebreide en door meerdere belanghebbende groepen goedgekeurde lijst van 

onderwerpen is opgesteld. Deze lijst met onderwerpen kan een leidraad bieden voor de transparante en 

expliciete meting van routinematige data over mondgezondheid en mondzorg. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de definitie en operationalisatie van de indicatoren aan de hand van de in 

hoofdstuk 3 geïdentificeerde onderwerpen van mondzorg en mondgezondheid. Tevens beschrijft 

hoofdstuk 4 het gebruik, validiteit en betrouwbaarheid van de indicatoren. Voor 46 van de 48 

onderwerpen kon een indicator worden gedefinieerd. Het gebruik van verzekeringsdata als 

informatiebron voor de indicatoren bleek een uitdaging te zijn. Er waren problemen met het tijdig 

verkrijgen van de data van verzekeraars, het niveau waarop de gegevens beschikbaar zijn en het 

kunnen afstemmen van de inhoud van de data op de vastgestelde indicatoren. Daarnaast hebben 38 

tandartsen in Denemarken, Duitsland en Nederland data verzameld door hun patiënten uit te nodigen 

een online vragenlijst, die gebaseerd is op de indicatoren, in te vullen in de tandartspraktijk. Het 

gebruiksgemak en aanvaardbaarheid van de indicatoren werd geëvalueerd door middel van focusgroep 

interviews. Resultaten daarvan lieten zien dat het gebruik van een online patiënten vragenlijst volgens 

tandartsen een haalbare en aanvaardbare methode was om met behulp van patiënten data te 

verzamelen voor alle 46 indicatoren. Voor de geïdentificeerde indicatoren zijn aanvaardbare niveaus 

van betrouwbaarheid en validiteit gevonden. Hoofdstukken 3 en 4 vormen hiermee de basis voor het 

verzamelen van gegevens die gebruikt kunnen worden om tandartsen en andere belanghebbenden, van 

feedback informatie te voorzien. Feedback informatie biedt de mogelijkheid om inzichten te verkrijgen 

in gebieden van de mondzorg die voldoende aandacht krijgen en welke meer aandacht behoeven. 

Hoofdstuk 5 beschrijft het proces van classificeren of typeren van de perspectieven van de 

Nederlandse tandartsen ten aanzien van preventie, patiëntgerichte en evidence-based mondzorg. 

Hiervoor is de Q-methodologie gebruikt. Q-methodologie is een hybride onderzoeksmethode (deels 



kwalitatief en deels kwantitatief) waarbij de participanten op basis van stellingen over het betreffende 

onderzoeksgebied aangeven in hoeverre zijn het eens zijn met de stelling. Middels factoranalyse 

worden clusters van stellingen gevormd van participanten met dezelfde perspectieven. Het perspectief 

dat een tandarts heeft zal naar alle waarschijnlijkheid invloed hebben op de besluitvorming en de mate 

waarin preventieve en patiëntgerichte zorg wordt verstrekt. In totaal hebben er 78 tandartsen 

deelgenomen in deze studie. De tandartsen hebben in totaal 50 stellingen gesorteerd die representatief 

zijn voor de drie centrale domeinen in de mondzorg: i) restauratieve versus preventieve orale 

gezondheidszorg, ii) ziektegerichte versus patiëntgerichte mondzorg en iii) op ervaring gebaseerde 

versus op bewijs gebaseerde mondzorg. In dit onderzoek werden vier van elkaar te onderscheiden 

perspectieven gevonden: 'de patiëntgerichte tandarts die preventie hoog in het vaandel heeft staan', 'de 

resultaatgerichte tandarts die het leren van collega's hoog in het vaandel heeft staan', 'de teamspeler die 

verantwoordelijk is' en 'de tandarts die de patiënt verantwoordelijk acht voor de mondgezondheid'. De 

resultaten laten zien dat tandartsen niet als een homogene groep moeten worden gezien, maar als 

zorgverleners met verschillende overtuigingen, attitudes en benaderingen ten aanzien van de zorg die 

ze leveren. 

Hoofdstuk 6 beschrijft de opzet van de de ADVOCATE Field Studies, waarin AD, feedback 

informatie en groepsdiscussie is geëvalueerd als manier van intrinsiek stimuleren en motiveren van 

tandartsen de mondzorg te verbeteren. De doelstelling  van de Field Studies was om de haalbaarheid, 

de mate van acceptatie en het nut van deze aanpak te onderzoeken onder tandartsen in Denemarken, 

Duitsland en Nederland. AD is een educatieve methode waarbij een gezondheidsprofessional 

onderwezen wordt door een andere gezondheidsprofessional (moderator) in de laatste ontwikkelingen 

in het veld. Het doel van AD is de professional te helpen om rationele keuzes te maken uit diverse 

mogelijkheden die beschikbaar zijn. AD stimuleert samenwerking en open communicatie tussen 

professionals, waardoor er een vertrouwensrelatie ontstaat tussen de moderator en de zorgverleners. In 

totaal zijn er zes groepen van tandartsen gerekruteerd, de zogenoemde Academic Detailing Groups 

(ADG's). De ADG's kwamen samen voor vier bijeenkomsten waarbij open discussies plaatsvonden 

over de mondzorg en de geleverde zorg. De bijeenkomsten werden gemodereerd door tandartsen die 

zijn opgeleid in AD. De discussies werden gestimuleerd door feedback informatie over de geleverde 

zorg. De in hoofdstuk 3 en 4 gedefinieerde indicatoren werden gebruikt om feedback informatie te 

verzamelen. De feedback informatie bestond uit patiënt-gerapporteerde data en verzekeringsdata. 

Middels de online patiënten vragenlijst werd er in de tandartspraktijk van de deelnemende tandartsen 

patiënt gerapporteerde data verzameld. Verzekeraarsdata werd in elk land opgevraagd bij de 

zorgverzekeraars. Geaggregeerde data verkregen van de vragenlijsten en verzekeringsdata werden 

opgeslagen en gepresenteerd in een elektronisch dashboard. De ervaringen van de tandartsen en 

moderatoren werden verzameld door middel van focusgroep interviews, een online discussieforum, 

notities en nabesprekingen van de ADG-bijeenkomsten. Conventionele en gerichte inhoudsanalyses 

zijn gebruikt om de data te analyseren. 

Hoofdstuk 7 beschrijft de resultaten voor de proof-of-concept evaluatie van de Field Studies, waaraan 

39 tandartsen (verdeeld over 6 ADGs) hebben deelgenomen. De Field Studies aanpak bleek haalbaar 

te zijn. Echter werden er wel een aantal barrières met betrekking tot de rekrutering van tandartsen en 

dataverzameling geïdentificeerd die overwonnen moeten worden alvorens de aanpak acceptabel wordt 

geacht door tandartsen. De ADG bijeenkomsten en feedback informatie werden door de tandartsen als 

adequate en nuttig gezien om de zorgverlening te optimaliseren. De feedback informatie bood de 

tandartsen inzichten in de ervaringen en tevredenheid van de patiënt en maakte het mogelijk de 

geleverde zorg te vergelijken met de geleverde zorg van collega’s. De ADG bijeenkomsten faciliteerde 

de identificatie van mogelijke verbeterpunten in de zorgverlening. Verbeterpunten waren onder andere 

de communicatie tussen patiënt en zorgverlener. Er werd een mismatch vastgesteld in de kennis en 

perceptie over mondzorg en de geleverde zorg tussen de patiënt en de zorgverlener. De bevindingen in 

dit hoofdstuk laten zien dat de aanpak van AD met feedback informatie potentie heeft om de verlening 

van mondzorg te verbeteren. 



In vervolg op de bovengenoemde proof-of-concept evaluatie werd een proof-of-principal evaluatie van 

de Field Studies aanpak uitgevoerd in Denemarken, Duitsland, Hongarije, Engeland, Ierland en 

Nederland (hoofdstuk 8). Het doel daarvan was om te onderzoek of de resultaten uit de proof-of-

concept evaluatie (hoofdstuk 7) reproduceerbaar zijn en om consensus te krijgen in de aanbevelingen 

over de implementatie van de Field Studies aanpak. In totaal hebben er 56 tandartsen (verdeeld over 

11 ADG’s)  meegedaan aan deze evaluatie. Gestructureerde focusgroep interviews met de 

deelnemende tandartsen zijn gebruikt om de reproduceerbaarheid van de Field Studies aanpak te 

onderzoeken. Tijdens World café-discussies werden aanbevelingen gedaan voor het implementeren 

van de Field Studies aanpak. De resultaten over de haalbaarheid en adequaatheid van de aanpak was in 

overeenstemming met gevonden resultaten in hoofdstuk 7. De aanpak werd haalbaar en nuttig 

bevonden om tandartsen aan te zetten tot het reflecteren en evalueren over hun geleverde zorg. 

Gelijksoortige barrières met betrekking tot de rekrutering van tandartsen en de dataverzameling 

werden gevonden. De bevindingen laten zien dat de Field Studies aanpak reproduceerbaar is en 

inzichten geeft in zorgprocessen. Tevens zijn in dit hoofdstuk de eerste stappen gezet naar het 

implementeren van de Field Studies aanpak op grote schaal. Op basis van de resultaten zijn er 

aanbevelingen gedaan om de gevonden barrières te overwinnen. Tevens biedt dit hoofdstuk suggesties 

om de Field studies aanpak te verduurzamen en breder uit te zetten.  

In hoofdstuk 9 worden de bevinden van hoofdstuk 2 tot en met 8 bediscussieerd en worden er 

aanbevelingen beschreven voor het uitzetten van de Field Studies aanpak en het verbeteren van de 

mondzorg. 

De bevindingen van de studies in dit proefschrift laten zien dat de ADVOCATE Field Studies aanpak 

een innovatieve methode biedt om de mondzorg te verbeteren. Feedback informatie, AD en 

groepsdiscussies waren essentiële elementen in de Field Studies aanpak, deze zette aan tot reflectie. 

Enige verfijning van de technische aspecten met betrekking tot de dataverzameling en organisatie van 

de ADG bijeenkomsten is vereist om de efficiëntie te vergroten. Een belangrijke volgende stap is het 

evalueren of de aanpak ook daadwerkelijk leidt tot intrinsiek stimuleren en motiveren van tandartsen 

de mondzorg te verbeteren en als gevolg daarvan vermindering van ongewenste variatie in de 

zorgverlening en meer gebruik van preventie en evidence-based zorg. 

 


