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JAAROVERZICHT:

DE KNMT IN 2018
De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering
der Tandheelkunde (KNMT) is de beroepsorganisatie van
tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen. We werken
aan optimale omstandigheden waaronder onze ruim 10.000
leden hun werk kunnen doen. En we willen de beste mondzorg voor hun patiënten. In dit jaaroverzicht geven we een
impressie van ons werk in 2018.

DE KNMT HEEFT IN 2018 5 SPEERPUNTEN:
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U W BELANGEN BEHARTIGD:
Het hele jaar zijn we intensief
in gesprek met het ministerie,

2

SERVICES OP MAAT:
We helpen tandartspraktijken
zich klaar te maken voor de Al-

de minister, de politiek en

gemene Verordening Gegevens-

andere belanghebbenden over

bescherming, we lanceren het

taakherschikking, we zetten het

netwerk VoorElkaar, dat tandart-

tekort aan tandartsen (opnieuw)

sen aan elkaar koppelt die graag

op de agenda bij de politiek en de

een klankbord willen van buiten

media en we zorgen ervoor dat

de praktijk waar ze werken en

kleine tandartspraktijken geen

we strijden tegen overbodige

overbodige cliëntenraad hoeven

administratie en regels via het

op te richten.

initiatief (Ont)Regel de Zorg.

4

3

RICHTING GEVEN AAN DE MONDZORG:

menteren en we ontwikkelen

We verbinden experts aan elkaar

mee aan een afwegingskader

om te zorgen dat meer kinderen

voor de Meldcode kindermishan-

met een gaaf gebit opgroeien,

deling en huiselijk geweld.

via het project De Mond Niet
Vergeten werken we aan het
verbeteren van de mondgezondheid van 100.000 thuiswonende,

5

K LAAR VOOR DE TOEKOMST:
We verbeteren de verbinding
met onze achterban door een

kwetsbare ouderen, we sluiten

Ledenraad in te stellen, het

ons aan bij de rechtszaak tegen

Nederlands Tandartsenblad en

de tabaksindustrie en steunen

onze website te vernieuwen,

de petitie om snoep en fris uit

regiocommissies en klankbord-

school te verbannen.

groepen in te stellen en ledenpei-
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lingen te houden en we passen

BLIJVENDE PROFESSIONELE

onze contributiestructuur aan,

ONTWIKKELING:

met onder andere een ‘all-in-one’

We brengen de praktijkrichtlijn

praktijkmodule voor praktijkhou-

Tandheelkundige radiologie in

ders en een verlaagde contribu-

lijn met nieuwe wetgeving en

tie voor zzp-tandartsen.

helpen tandartsen deze imple-
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Minister Bruins

01
JANUARI
Het Nederlands
Tandartsenblad is
compleet vernieuwd. Het verenigingsmagazine van
de KNMT is frisser
en verrassender.

voor Medische Zorg
komt met zijn voornemen om te experimenteren met mondhygiënisten
die buiten de tandarts om
gaan boren. De KNMT laat
de politiek weten dit buitengewoon onverstandig
en schadelijk voor de zorg
aan de patiënt te vinden.
Het hele jaar is de vereniging intensief in gesprek
met het ministerie en de
politiek.
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De modelovereenkomst van

02
FEBRUARI

opdracht tussen tandarts
en mondhygiënist is door de
KNMT aangepast aan de Wet
kwaliteit, klachten en geschillen
zorg (Wkkgz).

Net als vele andere
organisaties doet de
KNMT aangifte tegen
de tabaksindustrie. In
december blijkt dat
het definitief niet tot
een rechtszaak komt.
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KNMT en Sena komen overeen dat
BIG-geregistreerde tandartsen met
ingang van 2018 geen vergoeding meer
hoeven te betalen voor het afspelen
van achtergrondmuziek in hun praktijk.
De in 2016 en 2017 geïnde vergoedingen

03
betaalt Sena terug.

MAART

De leden stemmen in met een
nieuwe verenigingsstructuur,

die hun betrokkenheid vergroot
en de vereniging wendbaarder
en slagvaardiger maakt. Een
24-koppige ledenraad is een van
de nieuwe onderdelen van de
nieuwe structuur.

Ruim 600 leden bestellen
bij de KNMT gratis
toegangskaarten voor
Dental Expo. Velen van
hen komen langs bij de
KNMT-stand of bezoeken
de seminars die de KNMT
Academy op de beurs
organiseert.

8
De 24 leden van de
ledenraad komen
met het bestuur
voor de allereerste
keer in een Algemene Vergadering
bijeen.
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Meer dan 1.250 tandartsen
maken sinds januari gebruik van
de seminars en webinars van de
KNMT die hen voorbereiden op
nieuwe privacywetgeving, de
AVG, die in mei ingaat.

APRIL

Het Sectorplan Mondzorg van
de NZa, dat onderdeel is van het
programmaplan ‘Rechtmatige
Zorg 2018-2021 –aanpak van fouten en fraude in de zorg’, is door
KNMT-inbreng sterk verbeterd,
waardoor het meer recht doet
aan de werkelijkheid.
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VoorElkaar gaat van
start: een netwerk waarin de KNMT tandartsen
in duo’s aan elkaar
koppelt voor advies
of het uitwisselen van
ervaringen.

05
MEI

De Tweede Kamer besluit dat

tuchtcolleges niet langer verplicht
zijn om alle berispingen en boetes
te publiceren die zijn opgelegd aan
medische beroepsbeoefenaren.
Uiteraard juicht de KNMT dit toe, als
een van de organisaties die zich hier
al geruime tijd sterk voor maakte.

KNMT pleit er in Den
Haag voor om in de Wet
arbeidsmarkt in balans
die in voorbereiding is,
meer rekening te houden
met de belangen van
kleine werkgevers.

06
10

JUNI

Samen met andere verenigingen
in de eerstelijns zorg dringt de
KNMT er bij de Tweede Kamer op
aan hen te betrekken bij het vormgeven van de nieuwe wet DBA,
waar veel tandarts-zzp’ers mee te
maken hebben. Inmiddels zit de
KNMT bij de beraadslagingen over
deze wet aan tafel.

De NZa stelt de nieuwe tariefbeschikking voor 2019
vast. Hierin is een aantal

De KNMT eist in een procedure dat

verzoeken van de KNMT

auteursrechtenorganisatie Buma in

verwerkt, zoals die op het

navolging van Sena stopt met het innen

gebied van fluoridebehan-

van vergoedingen voor muziek in de

deling. De tarieven stijgen

tandartspraktijk.

in 2019 met 3,7 procent.
De KNMT start de campagne MondTandartsen en tandartsspe-

zorg = teamwork, waarin tandartsen,

cialisten die werkgever zijn,

mondhygiënisten en assistenten bena-

hebben op grond van de

drukken dat ze naar volle tevredenheid

AVG een informatieplicht

samenwerken. De campagne is een

richting hun personeel. Met

van de middelen waarmee de KNMT

de door de KNMT opgestel-

ageert tegen het experiment met meer

de model-privacyverklaring

zelfstandige bevoegdheden voor mond-

voldoen zij hieraan.

hygiënisten. Dat experiment brengt het
samenwerken in een team in gevaar.
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De Tweede Kamer ontvangt
het onderzoeksrapport naar
de capaciteit in de mondzorg.
Hierin wordt ervoor gepleit
het aantal opleidingsplaatsen
voor tandartsen uit te breiden.
Dit sluit aan bij het jarenlange
pleidooi van de KNMT richting
de politiek.
De in eigen huis ontwikkelde

07
JULI

De KNMG heeft in samenwerking

met de KNMT een afwegingskader
bij de ‘Meldcode Kindermishande-

ling en huiselijk geweld’ vastgesteld.
Dit kader moet vanaf 1 januari 2019
gebruikt worden.

herziene richtlijn Tandheelkundige radiologie wordt
gepresenteerd.
De KNMT sluit zich aan bij
(Ont)regel de zorg, om de
administratieve lastendruk in
de mondzorg te verminderen.

12
De door Toothcamp geïnitieerde petitie
‘Snoep en Fris de schoolkantines uit’ krijgt
ook steun van de KNMT. Eerder dit jaar al
hebben de leden een Toothcamp-boekje
met mondzorgtips voor pubers ontvangen.

De KNMT zoekt permanent
naar brede samenwerking
om te zorgen voor gezonde
kindergebitten. Daartoe organiseren we onder andere het
afscheidssymposium ‘Deuren
open voor de jongste jeugd’
voor ACTA-hoogleraar Cor van
Loveren mede en werken we
samen met de vereniging van
jeugdartsen.

08
AUGUSTUS

De homepage van
knmt.nl is vernieuwd. De informatie wordt overzichtelijker weergegeven,
waardoor bezoekers
sneller vinden wat
ze zoeken.
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De campagne Mondzorg = teamwork
resulteert in een boekje met teamfoto’s van
tandartspraktijken. Dit wordt aangeboden
aan Tweede Kamerleden, om nogmaals te
onderstrepen dat taakherschikking niet de
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oplossing is voor betere mondzorg.

SEPTEMBER
Zowel de Eerste als
de Tweede Kamer
stelt kritische vragen
aan minister Bruins
over diens experiment taakherschikking. Ze doen dit
onder meer op basis
van input door de
KNMT.

In 2018 wordt ‘De Mond
Niet Vergeten’ landelijk
uitgerold. Het doel is om
in 18 maanden de monden
van 100.000 kwetsbare,
thuiswonende ouderen te
verbeteren.
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Meer dan 350 studenten tandheelkunde uit Amsterdam, Groningen en
Nijmegen bezoeken het jaarlijkse Studentencongres in Utrecht. Thema
dit jaar was Goed bezig?!

10
OKTOBER

De KNMT heeft ook de startende tandarts in het vizier: voor hem wordt ‘KNMT
for starters’ gehouden. Tijdens deze bijeenkomst krijgen startende tandartsen
een persoonlijk, objectief adviesgesprek
met een adviseur van de KNMT.
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Penningmeester Henk Donker werd benoemd tot bestuurslid
van de Council of European Dentists. Deze Europese federatie,
waarbij 340.000 tandartsen zijn aangesloten, richt zich op de
belangenbehartiging binnen de Europese Unie.
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NOVEMBER

Een groep jonge mka-chirurgen sluit een leergang af waarin ze zijn klaargestoomd als
toekomstige belangenbehartigers voor de beroepsgroep.
Na een intensieve lobby van
onder andere de KNMT besluit
de Tweede Kamer dat zorgpraktijken met minder dan 25
werknemers geen cliëntenraad hoeven in te stellen.
Aanvankelijk lag de grens bij
10 werknemers.

Leden geven tijdens
klankbordsessies en
in een peiling hun
visie op de toekomst
van de mondzorg
en de te voeren
KNMT-koers voor de
komende zeven jaar.

16
In december stemmen de Eerste en Tweede
Kamer in met het taakherschikkingsexperiment van minister Bruins. De KNMT gooit
de handdoek nog niet in de ring en stapt

12

naar de Raad van State.

DECEMBER

De KNMT lanceert de
leergang ‘Thuis in de Nederlandse mondzorg’ om
de integratie van buitenlandse tandartsen in de
Nederlandse mondzorgpraktijk te versnellen.

Na gesprekken met de KNMT zegt
CZ toe af te zien van een beoogde
korting op de vergoeding van

Er wordt een start ge-

partiële protheses.

maakt met de visienota
orthodontist. Daarin
worden de organisatie
en positionering van dit
tandarts-specialisme
voor de komende jaren
vastgelegd.
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EN VERDER...
GROOT GENOEG OM
ER SPECIAAL VOOR
JOU TE ZIJN
De KNMT wil een club zijn die verbindt – alleen een levendige
vereniging kan succesvol de belangen van haar achterban behartigen. Hieronder een greep uit de contacten tussen de vereniging,
haar meer dan 10.000 leden en de leden onderling.

•	Meer dan

5.200 tandartsen en

•	Het Nederlands Tandartsenblad

tandarts-specialisten doen mee

valt op de mat bij zo’n

aan een van de

lezers.

12 onderzoeken

11.000

en peilingen die de KNMT in 2018
uitvoerde.
•	Dik

600 tandartsen bezoeken

•	Er worden meer dan

1,6 miljoen pagina’s geraadpleegd op de website KNMT.nl.

op uitnodiging van de KNMT de
vakbeurs Dental Expo.

•	Meer dan

100 leden zijn actief

in commissies, besturen en
•	Naar de eerste editie van het

werkgroepen.

evenement ‘KNMT for starters’
komen enkele tientallen tand-

•	Leden plaatsen meer dan

artsen aan het begin van hun

2.700 vacatures in de vacature-

loopbaan langs voor advies.

bank op KNMT.nl.
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•	De tool waarmee leden gemak-

•	Medisch Ondernemen LIVE en

kelijk een arbeidsovereenkomst

Praktijk Anno Nu trekken meer

kunnen maken wordt bijna

dan

7.000 keer geraadpleegd. De

100 praktijkhoudende

tandartsen.

tool voor een contract tussen
praktijkhouder en zzp’er zelfs
meer dan

11.000 keer.

Tientallen tandartsen en

•	We helpen

50 jonge tandartsen

hun loopbaan opstarten in een
Startersgesprek.

•	

tandarts-specialisten denken

•	Op de ZZP-dag komen dik

in klankbordgroepen en brain-

70 zelfstandig werkende

stormsessies mee over het

tandartsen af.

beleid van de vereniging.

WWW.KNMT.NL/ACTIEFWORDEN
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BIJBLIJVEN:
KNMT ACADEMY
De KNMT Academy 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. Meer dan 1.250 tandartsen volgen in 2018 een
training op het gebied van de AVG.

MEESTBEZOCHTE
CURSUSSEN:
AVG, meldcode
kindermishandeling,
stralingshygiëne,
praktijkoverdracht en
praktijk op orde

111
cursussen

3.300
deelnemers

gemiddelde
waardering

7,6
WWW.KNMT.NL/ACADEMY
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KNMT
KLACHTENSERVICE
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

Aantal
behandelde
klachten

435

ze via de KNMT Klachtenservice aangesloten bij
de Geschillencommissie Mondzorg.
In

70% van de gevallen lukt het om een

klacht op te lossen vóór of via bemiddeling.

22% is het niet gelukt om tot overeenstemming te komen. In 6% van de gevallen is de
In

70%
Opgelost door
bemiddeling

bemiddeling gestopt, bijvoorbeeld doordat een
klager een andere route koos. Een klein per-

4%) is direct verwezen naar de eigen

centage (

14%

28%

beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
39%

WWW.KNMT.NL/KLACHTENSERVICE

19%

SOORTEN KLACHTEN:
C ommunicatie
& bejegening
Rekening & kosten
Behandeling		
Overig 			
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IQUAL:
STUDIEGROEPEN
VOOR TANDARTSEN
IQual, de intercollegiale studiegroepen van de KNMT, organiseert in 2018
themaprogramma’s over esthetiek en de meldcode kindermishandeling
en huiselijk geweld. Tijdens de regionale bijeenkomsten over de meldcode
leren de deelnemers met behulp van theater hoe zij om kunnen gaan met
signalen van mishandeling en hoe zij daarover het gesprek kunnen aangaan
met de betrokkenen. In het studiepakket van het themaprogramma is de
casuïstiek in de vorm van video’s en animaties gepresenteerd.

De deelnemers
ontvangen in
totaal zo’n

1.800
deelnemers

250

6.700
KRT-punten

actieve
groepen in heel
Nederland

WWW.KNMT.NL/IQUAL
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KNMT LEDENSERVICE:
VRAAGBAAK VOOR LEDEN
De Ledenservice is de vraagbaak voor leden van de KNMT.
In 2018 nemen de medewerkers 20.990 telefoontjes van
tandartsen aan, en behandelen ze 5.328 e-mails.

TOP 3 ONDERWERPEN
1 Arbeidsvoorwaarden/overeenkomst van opdracht
2 AVG, ICT en privacy
3 Codes en tarieven

WWW.KNMT.NL/LEDENSERVICE
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FINANCIEEL
OVERZICHT
Hoe presteert de KNMT financieel in 2018?

BATEN

7.267

LASTEN

989

Uw belangen behartigd

duizend
Services op maat

1.314

Contributie
Richting geven aan de
mondzorg

43

952

duizend

Blijvende professionele
ontwikkeling

514

Overige inkomsten
Klaar voor de toekomst

3.354
duizend

Huisvesting & bureaukosten

1.712
1.276

Reserves

4.610

Personeelskosten

11.573
duizend

Totaal

Beleggingen & deelnemingen

Totaal

1.115
11.573 duizend
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OVER
DE KNMT
De KNMT staat voor het recht van iedere Nederlander op een goede
mondgezondheid. Dat is meer dan het behouden van tanden en kiezen.
Een gezonde mond is namelijk van invloed op je algehele gezondheid en op
je persoonlijk welbevinden. Goede zorg voor de patiënt staat of valt met de
omstandigheden en voorwaarden waaronder tandartsen en tandartsspecialisten hoogwaardige tandheelkundige zorg kunnen verlenen. Ook daar
maken we ons sterk voor. Uiteraard in samenwerking met andere mondzorgprofessionals, eerstelijnszorgverleners en andere stakeholders.
ZO WERKT DE KNMT
De KNMT is een vereniging waarbij ruim 10.000 tandartsen, mka-chirurgen,
orthodontisten en studenten Tandheelkunde zijn aangesloten. Het bestuur
is verantwoordelijk voor het beleid van de vereniging. Het bestuur wordt
gecontroleerd door de Raad van Toezicht. De ledenraad neemt samen
met het bestuur besluiten over de vereniging in de Algemene Vergadering,
het hoogste bestuursorgaan van de KNMT. Leden oefenen invloed uit als
commissie- of kaderlid, als deelnemer aan klankbordgroepen, als lid van de
richtlijnenpool, door mee te doen aan onderzoeken en polls of door ‘best
practices’ te delen. De vereniging wordt ondersteund door een bureau met
rond de 60 medewerkers.
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LEDENRAAD

RAAD VAN TOEZICHT

BESTUUR

DIRECTIE

BUREAU
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OP DE HOOGTE BLIJVEN?
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de mondzorg?
Volg ons dan. KIJK OP WWW.KNMT.NL/OPDEHOOGTE

COLOFON
UITGAVE KNMT, Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht, www.knmt.nl
VORMGEVING Curve Mags and More, Haarlem
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