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INDICATORENSET: DERDE MOLAAR, D.D. 10-09-2020 
 
Algemeen 

Bron KIMO Klinische praktijkrichtlijn (KPR) Derde Molaar, 2020 

Doelgroep Alle patiënten met één of meer aanwezige derde molaren 

Betrokkenen 
ontwikkeling 
indicatorenset 

KIMO Richtlijnontwikkelingscommissie, KIMO Richtlijnautorisatiecommissie en 
KIMO Werkgroep Meetinstrumenten; algemene tandarts, mondhygiënist, 
implantoloog, kaakchirurg, patiëntvertegenwoordiger, methodoloog 

Test Op haalbaarheid van gegevensverzameling en acceptatie in de 
mondzorgpraktijk wordt gedaan in de KIMO Test Praktijken. 

Tijdsperiode Afgelopen kalenderjaar X 

Benodigde 
praktijkinformatie 

 Type: algemeen practicus (AP), mondhygiënist (MP), implantoloog (IP), 
Paradontoloog (PD) 

 Omvang patiëntpopulatie op 01-01 van jaar X 

Benodigde 
contextinformatie* 

 Leeftijd en geslacht van de patiënt 
 Sociaaleconomische status (SES) van de patiënt, uitgedrukt in 4-cijferige 

postcode 

*Uitvragen per praktijk op patiëntniveau 

 
 
De indicatoren 
Voor de Klinische Praktijkrichtlijn (KPR) Derde Molaar zijn de volgende drie indicatoren opgesteld, 
waarbij indicator één is opgedeeld naar 1a en 1b. 

No Indicatoromschrijving 
M3-01a % patiënten bij wie rond hun 17e jaar gedurende een Periodiek Mondonderzoek (PMO) een 

röntgenopname (bitewing) is gemaakt inclusief M3 
M3-01b % patiënten bij wie rond hun 17e jaar gedurende een Periodiek Mondonderzoek (PMO) een 

röntgenopname (bitewing) is gemaakt inclusief M3 EN waarbij een gesprek is gevoerd over 
de voor- en nadelen van een M3 verwijdering 

M3-02 % patiënten in de leeftijdscategorie 18-30 jarigen met M3 verwijdering en een ongepland 
bezoek aan de operateur (tandarts of kaakchirurg) binnen drie maanden na verwijdering 

 
 
Hierna worden deze indicatoren uitgebreider beschreven in drie aparte tabellen. 
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Indicator-ID Beoordeling M3 rond 17de jaar 
Indicatorcode M3-01a 
Beschrijving % patiënten bij wie rond hun 17e jaar gedurende een Periodiek 

Mondonderzoek (PMO) een röntgenopname (bitewing) is gemaakt 
inclusief M3 

Teller Aantal patiënten in de leeftijdscategorie 16-19 jaar, waarbij gedurende 
een PMO een röntgenopname (bitewing) is gemaakt inclusief M3 

Noemer Aantal patiënten in de leeftijdscategorie 16-19 jaar 
Exclusie  
Rationale (relatie tot 
kwaliteit) 
 
 
 
 
 
Inhoudsvaliditeit 

De KPR beschrijft dat het voor patiënten rond hun 17e jaar (16-19 jaar) 
nodig is een röntgenopname (bitewing)  te maken van de M3. Het wordt 
aanbevolen deze röntgenopname te koppelen aan de reguliere PMO. Aan 
de hand van de opname kan gezien worden of M3 kan leiden tot een 
risicocomplicatie en/of aan de patiënt het voorstel gedaan moet worden 
om (op termijn) tot verwijdering van één of enkele M3 over te gaan. 
 
Uit: KIMO Klinische praktijkrichtlijn (KPR) Derde Molaar, 2020 

Opmerkingen  
Maataanduiding Type indicator en niveau van meting 
Kwaliteitsdomein Tijdigheid, Effectiviteit 
Type indicator Proces 
Niveau van meting Tandartspraktijk (AP), Mondhygiënistenpraktijk (MP), Gespecialiseerde 

Praktijk, zoals paradontologie, implantologie (GP) 
Gegevensverzameling Databron en gegevens 
Databron Tandheelkundige softwarepakketten voor AP, MP, GP 
Gestandaardiseerde 
registratie en 
informatiestandaard 

Wordt nog uitgezocht 

Contextinformatie, 
Populatievergelijkbaarheid 

 Type praktijk: omvang, urbanisatiegraad 
 Leeftijd en geslacht van de patiënt 
 Sociaaleconomische status (SES) van de patiënt, uitgedrukt in 4-

cijferige postcode 
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Indicator-ID Gesprek bij beoordeling M3 rond 17de jaar 
Indicatorcode M3-01b 
Beschrijving % patiënten bij wie rond hun 17e jaar gedurende een Periodiek 

Mondonderzoek (PMO) een röntgenopname (bitewing) is gemaakt 
inclusief M3 EN waarbij een gesprek is gevoerd over de voor- en nadelen 
van een M3 verwijdering 

Teller Aantal patiënten in de leeftijdscategorie 16-19 jaar, waarbij gedurende 
een PMO een röntgenopname (bitewing) is gemaakt inclusief M3 EN 
waarmee een gesprek is gevoerd over de voor- en nadelen van het 
verwijderen van M3 

Noemer Aantal patiënten in de leeftijdscategorie 16-19 jaar, waarbij gedurende 
een PMO een röntgenopname (bitewing) is gemaakt inclusief M3 

Exclusie  
Rationale (relatie tot 
kwaliteit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inhoudsvaliditeit 

De KPR beschrijft dat het voor patiënten rond hun 17e jaar (16-19 jaar) 
nodig is een röntgenopname (bitewing) te maken van de M3. Het wordt 
aanbevolen deze röntgenopname te koppelen aan de reguliere PMO. Aan 
de hand van de opname kan gezien worden of M3 kan leiden tot een 
risicocomplicatie en/of aan de patiënt het voorstel gedaan moet worden 
om (op termijn) tot verwijdering van één of enkele M3 over te gaan. 
 
Verder wordt aanbevolen om n.a.v. de röntgenopname gelijk het gesprek 
met de patiënt te voeren over de voor- en nadelen van een eventuele  
verwijdering van een derde molaar.  
 
Uit: KIMO Klinische praktijkrichtlijn (KPR) Derde Molaar, 2020 

Opmerkingen Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om alleen een bitewing te maken 
zonder het gesprek met de patiënt aan te gaan over de voor- en nadelen 
van een eventuele verwijdering. 

Maataanduiding Type indicator en niveau van meting 
Kwaliteitsdomein Effectiviteit, Persoonsgerichtheid 
Type indicator Proces 
Niveau van meting Tandartspraktijk (AP), Mondhygiënistenpraktijk (MP), Gespecialiseerde 

Praktijk, zoals paradontologie, implantologie (GP) 
Gegevensverzameling Databron en gegevens 
Databron Tandheelkundige softwarepakketten voor AP, MP, GP 
Gestandaardiseerde 
registratie en 
informatiestandaard 

Wordt nog uitgezocht 

Contextinformatie, 
Populatievergelijkbaarheid 

 Type praktijk: omvang, urbanisatiegraad 
 Leeftijd en geslacht van de patiënt 
 Sociaaleconomische status (SES) van de patiënt, uitgedrukt in 4-

cijferige postcode 
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Indicator-ID Complicaties na M3 verwijdering 
Indicatorcode M3-02 
Beschrijving % patiënten in de leeftijdscategorie 18-30 jarigen met M3 verwijdering en 

een ongepland bezoek aan de operateur (tandarts of kaakchirurg) binnen 
drie maanden na verwijdering 

Teller Aantal patiënten in de leeftijdscategorie 18-30 jarigen, waarbij een M3 is 
verwijderd en die een ongepland bezoek aan de operateur (tandarts of 
kaakchirurg) hebben gebracht binnen drie maanden na verwijdering 

Noemer Aantal patiënten in de leeftijdscategorie 18-30 jarigen, waarbij een M3 is 
verwijderd 

Exclusie  
Rationale (relatie tot 
kwaliteit) 
 
 
 
 
Inhoudsvaliditeit 

Verondersteld wordt dat het ongeplande bezoek aan de operateur 
(tandarts of kaakchirurg) binnen drie maanden na verwijdering 
gerelateerd is aan complicaties als gevolg van de verwijdering. Nogmaals 
het gaat expliciet om de ongeplande bezoeken aan de operateur (tandarts 
of kaakchirurg).  
 
Uit: KIMO Klinische praktijkrichtlijn (KPR) Derde Molaar, 2020 

Opmerkingen Deze indicator wordt opgenomen in de KIMO indicatorenset. Dit 
betekent, dat er geen gegevens worden verzameld bij de kaakchirurgen. 
Het is aan de MKA beroepsgroep om deze indicator ook op te nemen in 
hun eigen set van kwaliteitsindicatoren. 

Maataanduiding Type indicator en niveau van meting 
Kwaliteitsdomein Effectiviteit 
Type indicator Uitkomst 
Niveau van meting Tandartspraktijk (AP), Mondhygiënistenpraktijk (MP), Gespecialiseerde 

Praktijk, zoals paradontologie, implantologie (GP) 
Gegevensverzameling Databron en gegevens 
Databron Tandheelkundige softwarepakketten voor AP, MP, GP 
Gestandaardiseerde 
registratie en 
informatiestandaard 

Wordt nog uitgezocht 

Contextinformatie, 
Populatievergelijkbaarheid 

 Type praktijk: omvang, urbanisatiegraad 
 Leeftijd en geslacht van de patiënt 
 Sociaaleconomische status (SES) van de patiënt, uitgedrukt in 4-

cijferige postcode 

 

 


