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De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde (KNMT) is de beroepsorganisatie van tandartsen, 
orthodontisten en kaakchirurgen. We werken aan optimale om-
standigheden waaronder onze ruim 10.000 leden hun werk kun-
nen doen. En we willen de beste mondzorg voor hun patiënten. In 
dit jaaroverzicht geven we een impressie van ons werk in 2017.

DE KNMT KENDE IN 2017 4 SPEERPUNTEN:

1  Een succesvolle vereniging:  
we verhuisden en reorganiseerden 
de bureauorganisatie 

2 De mondzorg toegankelijk:  
we streden tegen de door het 
ministerie van VWS beoogde  
taakherschikking, bevorderden 
de opkomst van kinderen en 
kwetsbare ouderen bij de tandarts 
en hielpen patiënten duidelijk 
onderscheid te maken tussen de 
tandarts voor orthodontie en de 
orthodontist 

3 Professionalisering en  
ontwikkeling:  
zo’n 1.000 deelnemers volgden 

een cursus in de nieuwe KNMT 
Academy, we maakten patiënten 
bekend met vroegsignalering en 
het verband tussen de mond- 
gezondheid en de algemene  
gezondheid en meer dan 900 
tandartsen namen deel aan een 
thema-avond van IQual 

4    De leden ontzorgd:  
we hielpen tandartsen zich voor  
te bereiden op nieuwe AVG- 
privacywetgeving, informeerden 
over samenwerking met ZZP’ers 
volgens de wet DBA en implemen-
teerden een nieuwe klachtenrege-
ling, de KNMT Klachtenservice
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01JANUARI

 Na een lobby van de KNMT 
moeten tandartsen uit de 
EU die in Nederland aan 
de slag willen, voortaan 
aantonen  de taal te 
spreken, en ook vaardig te 
zijn in medisch interactief 
Nederlands.

De KNMT opent haar eigen Academy, 
met praktische cursussen over alle 
niet-klinische aspecten van het runnen 
van een mondzorgpraktijk. 02
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Na een grote herregistratie-
ronde in 2016 staan in 2017 
nog 10.730 tandartsen in 
het BIG-register, zo’n 4.000 
minder dan een jaar eerder. 
De KNMT hield de vinger aan 
de pols.02FEBRUARI

Samen met anderen vraagt 
de KNMT de politiek in een 

brandbrief om extra aan-
dacht voor de mondzorg 

voor kwetsbare ouderen. 
Die moet fors beter! 
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Er komt een einde aan de verwar-
ring tussen orthodontisten en 
tandartsen die zich extra in beugels 
hebben verdiept. Die laatste cate-
gorie noemt zich voortaan tandarts 
voor orthodontie. 

De KNMT ondersteunt de 
komst van onafhankelijk 
deskundige artsen die als 
tussenpersoon fungeren bij 
een onderzoek naar fraude. 
Daarmee blijft het beroeps-
geheim gewaarborgd. 

De 500e tandartspraktijk 
laat zich collegiaal toetsen 
via visitatie. Dat kan sinds 
dit jaar ook samen met 
mondhygiënisten.

03MAART

De KNMT helpt leden bij 
deskundigheidsbevorde-
ring – ook via het Neder-
lands Tandartsenblad, 
dat voortaan 6 keer per 
jaar een geaccrediteerde 
kennistoets bevat.
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De KNMT wil ruimte voor 
kleinschalige mondzorg-
praktijken. Met cursussen, 
praktijkbemiddeling en 
een vernieuwde checklist 
praktijkoverdracht helpt 
ze startende en stoppende 
praktijkhouders.04APRIL

Hoe zorgen we 
ervoor dat álle 
kinderen in 
Nederland met 
goede mondzorg 
opgroeien? Met een 
actieplan gaan de 
KNMT en partners 
de uitdaging aan.

Leid meer tandartsen 
op: die oproep doet de 
KNMT diverse keren in 
de media. En per brief 

aan de informateur van 
het nieuwe kabinet. 
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05MEI

Het kantoor van de KNMT is gereorganiseerd. 
Tegen lagere kosten méér doen voor de leden, 
is het motto. De KNMT verhuist tegelijkertijd 
naar Utrecht, en neemt haar intrek in kanto-
rengebouw ’t Hart. 

Tandartsen zijn transparant 
over hun behandelingen, 
alternatieven en de kosten 
ervan. De KNMT helpt leden 
daarbij met de vernieuwde 
website Allesoverhetgebit.nl. 
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Na bemiddeling door de KNMT 
wordt voor verzekerden van VGZ de 

implantaatgedragen prothese ook 
100% vergoed als de behandeling 

door kaakchirurgen en tandartsen 
wordt uitgevoerd.

06JUNI

De KNMT eist in een rechts-
zaak dat SENA stopt met het 
incasseren van nabuurrech-
ten bij tandartspraktijken. Ze 
raadt leden dan ook af in te 
gaan op een kortingsaanbod. 
In 2018 komen KNMT en Sena 
tot overeenstemming dat 
tandartsen deze vergoeding 
niet langer hoeven te betalen.

Peter van Hamond 
ontvangt tijdens 

de Algemene 
Vergadering de 
Maatschappij- 

penning uit handen 
van de 96-jarige 

oud-KNMT-voor-
zitter Marten 

Castelein.
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Tandartsen, orthodontisten 
en kaakchirurgen vallen niet 

onder de Wet Normering 
Topinkomens (WNT). Dat 

heeft de KNMT samen met 
andere eerstelijnsorganisa-

ties bereikt. 

07JULI

Speerpunt van de KNMT is het verminde-
ren van administratieve lasten en regel-
druk. Dit jaar hielp de vereniging bij een 
sneller machtigingsproces in VECOZO en 
de digitalisering van mondzorg in de Wlz.
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De KNMT is het oneens met een berisping door het tuchtcollege van 
een tandarts die de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

niet goed gebruikt zou hebben. De code wordt aangepast om in het 
vervolg een te enge interpretatie te voorkomen. Dat is intussen gelukt; 

inmiddels is in een nieuwe zaak de aangepaste interpretatie gevolgd.

08AUGUSTUS

Dankzij bemiddeling 
door de KNMT kunnen 
MKA-chirurgen met een 
dubbele vooropleiding 
zich via een vereen-
voudigde procedure 
herregistreren als arts in 
het BIG-register.
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Op voorstel van de NVVP en 
de KNMT verbetert de NZa de 
regels voor parodontologie. 
Helaas lukt het de KNMT niet 
om de verplichte publicatie 
van materiaal- en techniekkos-
ten tegen te houden.

09SEPTEMBER
De KNMT strijdt gedurende heel 2017 voor 
een breed gedragen alternatief voor de 
door minister Schippers voorgenomen 
taakherschikking. Patiënten moeten 
kunnen rekenen op de tandarts als het 
centrale aanspreekpunt voor hun mond-
zorg, en als degene die de regie houdt 
over curatieve handelingen.

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis 
laat de KNMT weten dat ze alle 
tandartsen die betrokken zijn 
bij de declaratiezaak V21-V60 

terug gaat betalen. Ook als ze al 
geschikt hebben. 
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De inspanningen van de KNMT om 
het aantal fouten in declaraties 
terug te dringen, en daarmee 
vervelende administratieve 
rompslomp, lonen. Het aantal on-
terechte declaraties daalt gestaag, 
blijkt uit cijfers van Zorgverzeke-
raars Nederland. 

10OKTOBER

Bijna 3000 tandartsen 
krijgen het Gouden Boekje 
‘Wiwi Wit – het leven van een 
kindertand’ cadeau.

De Alliantie Nederland Rook-
vrij strijdt voor een rookvrije 

generatie. De KNMT sluit zich aan 
en helpt leden patiënten te laten 

stoppen met roken – zoals tijdens 
‘Stoptober’.

Studenten Tandheelkunde 
kiezen het eerste lid van de le-
denraad. De 6e-jaars student 
Leslie Elenbaas mag in 2018 
hun belangen in de vereniging 
behartigen. In november en 
december komen ook andere 
leden aan bod; meer dan 1.000 
van hen brengen een stem uit 
in de verkiezingen!
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11NOVEMBER

Met de toetreding van Willem 
van Baaren is de Raad van Toe-
zicht van de KNMT compleet. 
Eerder in 2017 waren Marion 
Gout-van Sinderen al benoemd 
tot voorzitter, en Jos de Beer 
tot lid.

De KNMT helpt haar leden met 
de voorbereiding op het nieuwe 
jaar. Dat gebeurt begin decem-
ber op het congres Praktijk 
Anno Nu, het grootste jaarlijkse 
congres voor praktijkhoudende 
tandartsen, met praktische 
workshops en inspirerende 
lezingen. Ook verschijnen weer 
de Praktijkagenda, de nieuwe 
Arbeidsvoorwaardenregeling 
en het Tarievenboekje. Ten 
slotte ontvangen alle leden een 
overzicht van nieuwe wet- en 
regelgeving in 2018.

De KNMT verlaagt de contributie 
voor het gros van de leden.  

Senior-leden gaan iets meer 
 bijdragen, praktijkhoudende en  

ZZP-tandartsen betalen voor-
taan fors minder.

De KNMT komt met een visieno-
ta op de MKA-chirurgie. Daarin 
staan de uitgangspunten die de 
basis vormen voor de organi-
satie en positionering van de 
MKA-chirurgie in de periode 
2018 - 2022.
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12DECEMBER

De eisen aan het beveiligen van 
gevoelige informatie worden 
steeds strenger, door nieuwe 
wetgeving. Honderden tand- 
artspraktijken maken gebruik 
van het aanbod van de KNMT 
om zich via cursussen, advies en 
checklists zich voor te bereiden 
op de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming die 
ingaat per 25 mei 2018.

Meer input en draagvlak vanuit 
de leden: daarnaar was de 

KNMT het hele jaar op zoek. 
Met onder andere een speciale 

ledenconferentie in maart en 
een verenigingsbrede leden-

peiling in mei. Het sluitstuk van 
de verenigingsvernieuwing, de 

instelling van een Ledenraad 
en een nieuwe regiostructuur, 
haalt het in 2017 nog net niet. 
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EEN CONGRES  
VOOR IEDER LID!
   Medisch Ondernemen LIVE en Praktijk Anno Nu, met  

honderden praktijkhoudende tandartsen
   ZZP-dag, met zo’n 100 zelfstandig werkende tandartsen
   Studentencongres, met bijna 500 master-studenten
   Meet other dentists, met 70 buitenlands opgeleide tandartsen
   KNMT Regiotour, 12 keer het land in, voor alle leden 

WWW.KNMT.NL/AGENDA 
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In 2017 ging de KNMT Academy van start. Die ondersteunt tandartsen  
bij de uitoefening van hun vak, met kennisdeling, training en scholing.  
De Academy richt zich op alle aspecten die naast het tandheelkundig-
medisch handelen een belangrijke rol spelen in de praktijk. Met 
bijvoorbeeld cursussen over wet- en regelgeving, praktijkorganisatie, 
communicatie en professionaliteit.

NIEUW: 
KNMT ACADEMY

Aantal  
cursussen: 

 40

Gemiddelde
waardering:

 7,8

ONDERWERPEN: 
stralingsbescher-

ming, patiëntendossier, 
praktijkoverdracht, praktijk 

starten, bezoek van de 
IGJ, pensioen regelen, 

optimale agenda- 
planning Aantal  

deelnemers: 

 1.000

WWW.KNMT.NL/ACADEMY
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Als gevolg van de invoering van de Wet kwaliteit, 
klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) heeft 
de KNMT haar dienstverlening rondom klachten 
vernieuwd. Voortaan handelt de vereniging 
klachten van patiënten af via de KNMT Klachten-
service. Met de KNMT Klachtenservice kunnen 
patiënten en tandartsen rekenen op een vlotte 
en prettige afhandeling van klachten. Zonodig 
wordt een onafhankelijke deskundige om advies 
gevraagd. Tandartsen kunnen desgewenst 
rekenen op collegiale ondersteuning. Ook zijn ze 
via de KNMT Klachtenservice aangesloten bij de 
Geschillencommissie Mondzorg.

In 7 van de 10 gevallen lukte het om een klacht 
op te lossen via bemiddeling. In 18% is het niet 
gelukt om tot overeenstemming te komen. In 
11% van de gevallen is de bemiddeling gestopt, 
bijvoorbeeld doordat een klager een andere 
route koos. Een klein percentage (1%) is direct 
verwezen naar de eigen beroepsaansprakelijk-
heidsverzekering. 

NIEUW: 
KNMT KLACHTENSERVICE

Aantal 
behandelde 
klachten:

 566
Opgelost door 
bemiddeling: 

 70%

WWW.KNMT.NL/KLACHTENSERVICE 

 SOORTEN KLACHTEN:
  Communicatie  
& bejegening
 Rekening & kosten
 Behandeling
 Overig

31%

26%

38%

5%
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IQUAL: 
STUDIEGROEPEN VOOR 
TANDARTSEN

WWW.KNMT.NL/IQUAL

IQual is door de KNMT gefaciliteerde, door deelnemers zelf in te 
vullen, intercollegiale vorm van overleg. In de studieclubs van IQual 
bespreken tandartsen in groepen van zes à acht inspirerende thema’s 
binnen de tandheelkunde met elkaar.

 900
Tandartsen 

bezochten de 
avonden over ethiek 
en medicatiegebruik

 12
thema-avonden 
werden er in 

heel Nederland 
georganiseerd

 

ca.2.000
leden deden mee 

aan IQual. In ongeveer 

250 
groepen in heel 

Nederland

 

ca.4.000
KRT-punten haalden 
de deelnemers via 

IQual in 2017
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KNMT LEDENSERVICE: 
VRAAGBAAK VOOR LEDEN

WWW.KNMT.NL/LEDENSERVICE

De Ledenservice is de 
vraagbaak voor leden  
van de KNMT. 

TOP 3 ONDERWERPEN
1. Arbeidsvoorwaarden
2. Codes en tarieven
3.  Wet DBA/overeenkomst  

van opdracht

 17.578
telefoontjes van 

tandartsen 
aangenomen  5.890

e-mails 
behandeld
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OP DE HOOGTE BLIJVEN?  
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de mondzorg? 
Volg de KNMT. KIJK OP WWW.KNMT.NL/OPDEHOOGTE

COLOFON
UITGAVE KNMT, www.knmt.nl, T 030 6076 276, E knmt@knmt.nl

VORMGEVING Curve Mags and More, Haarlem


