WAT HEBBEN WE BEREIKT?

Met medewerking van de
KNMT publiceren KNMG en
Patiëntenfederatie Nederland de handreiking ‘Inzage
in medische dossiers door
nabestaanden’.
Met een online overzicht van alle
preventieve initiatieven voor de mondgezondheid van de jeugd wil de KNMT
mondzorgverleners inspireren die zich
(extra) willen inzetten voor gezonde
kindermonden.

01
JANUARI

De KNMT en ANT gaan
vanaf 1 januari 2021
door als één toekomstbestendige vereniging
voor de tandarts en
tandartsspecialist.

02
FEBRUARI

Met nieuwe basis model-arbeidsovereenkomsten van de KNMT
kunnen praktijkhouders conform
hun eigen wensen een arbeidsovereenkomst op maat maken.

Steeds meer mensen

hebben een elektrische tandenborstel, maar gebruiken
ze hem ook op de goede
manier? De KNMT komt met
een handig hulpmiddel,
het ‘poetsrondje’.
Hoe verlies je kwetsbare, oudere
patiënten niet uit het oog? De
vernieuwde praktijkwijzer ‘Zorg
aan kwetsbare ouderen in de
mondzorgpraktijk’ biedt praktische tips en adviezen.
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03
MAART

Wat willen de politieke partijen met de zorg? Die vraag
staat centraal op Het Grote
Zorgdebat, gehouden vlak
voor de Tweede Kamerverkiezingen. De KNMT is
mede-initiatiefnemer.

Dankzij de steun
van jeugdartsen,
voedselbanken,
tandartsen, mondhygiënisten en assistenten zien heel veel
mensen in Nederland de campagne
‘Een gezond gebit
is kinderspel!’ Doel
van de campagne:
een mondgezonde
generatie laten
opgroeien.

Met de lancering van een nieuw logo wordt voor iedereen zichtbaar
dat de KNMT vanaf januari 2021 een krachtige beroepsvereniging is

04

voor álle (aankomende) tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen.

De KNMT komt met een plan
om het mensen die het financieel moeilijk hebben makkelijker te maken toch regelmatig
een tandarts te bezoeken.

APRIL

Consultatiebureaus adviseren
ouders/verzorgers om vanaf
het doorbreken van het 1e
tandje naar de mondzorgpraktijk te gaan. Dat is mooi! Maar
hoe organiseer je dat in de
praktijk? De KNMT komt met
een handig stappenplan.
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Speciaal voor

De KNMT stelt het Kwaliteitska-

mensen die

der Cosmetische Mondzorg vast.

werken in de

Het kader moet deregulering van

jeugdgezondheidszorg en openbare gezond-

cosmetische mondzorg mogelijk
maken. Tandartsen kunnen

heidszorg lanceert de KNMT

deze vorm van zorg dan op een

een nieuwe nieuwsbrief over

nog kwalitatief hoogwaardiger

ontwikkelingen in de mond-

manier aanbieden.

zorg voor kinderen.

05
MEI

Een tandarts die aan de hand van
tips van de KNMT zelf bezwaar
aantekende tegen de definitieve
vaststelling van de aan hem toegekende NOW-subsidie is door het
UWV in het gelijk gesteld.

In mei gaat gaat de Wet medische hulpmiddelen in. De KNMT
maakt leden wegwijs in deze
nieuwe wetgeving voor producten die voor diagnostiek of
behandeling in de (mond)zorg
worden gebruikt.

Tot vreugde van de KNMT belooft minister van VWS weer
structureel de mondgezondheid van mensen in Nederland te
gaan monitoren. Het zorgt ervoor dat we met feiten en cijfers
onderbouwd de mondzorg verder kunnen verbeteren.

06
JUNI

Er komt toch geen verplichting voor
kleine zorgaanbieders om elk jaar

De NZa maakt de prestaties en

een accountantsverklaring af te

tarieven voor 2022 bekend. Op

geven. Het door de KNMT en LHV
aangevoerde verzet tegen deze
enorme lastenverzwaring werpt
haar vruchten af.

verzoek van de KNMT komt er
eindelijk een speciaal intakeconsult.
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De KNMT roept de Tweede
Kamer in een brandbrief op om
elk jaar 100 extra tandartsen
op te leiden om het tekort aan
tandartsen op te lossen. De capaciteitsproblematiek is urgenter dan ooit tevoren en duurt
inmiddels meer dan 10 jaar.

07
JULI

Steeds meer mensen in de
mondzorg willen duurzamer
werken: er valt een hoop te
doen om gedrag, gebouwen,
apparatuur en praktijkvoering
te vergroenen. De KNMT roept
er een speciale werkgroep voor
in het leven.

De KNMT brieft na de
verkiezingen de Tweede
Kamer over haar kijk op
een groot aantal lopende
zaken in de mondzorg,
zoals het tandartsentekort,
onnodige regeldruk en het
kwaliteitskader cosmetische mondzorg.

08
AUGUSTUS

De KNMT geeft een kritisch signaal af
over de zzp-webmodule. Dit instrument is bedoeld om opdrachtgevers en
zzp’ers vooraf duidelijkheid te geven
over de aard van een specifieke arbeidsrelatie sluit werkt in de zorg niet.
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De KNMT is betrokken bij de eerste pilot waarin wordt onderzocht wat er voor een tandartspraktijk nodig is om het (digitaal) opvragen van
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medicatiegegevens mogelijk te maken.

De Europese Commissie
werkt aan wetgeving die
het opsporen van misdaden
moet verbeteren. Een ongewenst neveneffect is dat die
de geheimhoudingsplicht
van (tand)artsen in gevaar
brengt. De Council of European Dentists - waar ook
de KNMT lid van is – roept
op tot aanpassing van het
wetsvoorstel.

SEPTEMBER

Meer dan 1.200 mensen brengen hun
stem uit voor de KNMT-GSK Bachelorscriptie Award. Die wordt voor de 15e
keer uitgereikt aan de studenten met
de beste bachelorscriptie Tandheelkunde

10
OKTOBER

De KNMT is ontzet over het
onverwachtse besluit kleine
zorgaanbieders definitief op te
zadelen met een uitgebreide
jaarlijkse financiële verantwoording. We blijven protesteren tegen
deze overbodige regeling die een
onaanvaardbare extra administratieve lastendruk geeft.

Mondzorgpraktijken die een commissie van

vertrouwenslieden moeten instellen kunnen

In een grootscheepse

vanaf nu een beroep doen op de Landelijke

campagne op de radio

Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV).

en social media vraagt
de stichting De Mond
Niet Vergeten!, een
initiatief van KNMT,
NVM-Mondhygiënisten en ONT, aandacht
voor de mondverzorging van kwetsbare
ouderen.
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‘Gezonde Peutermonden’ wint de
publieksprijs bij de RAAK-awards
2021. De RAAK-awards worden
jaarlijks toegekend aan het beste
praktijkgerichte onderzoek van Nederland. De KNMT steunt tandartsen die meewerken aan het project
met mondzorgcoaches die ouders
op het consultatiebureau mondzorgadvies geven.

11
NOVEMBER

De NZa vindt een brandbrief van de
Eerstelijnscoalitie op de mat over de
ingewikkelde, uitgebreide vragenlijst die ze kleine zorgaanbieders wil
gaan voorleggen over hun financiën
en bedrijfsvoering.

Reality-ster Donny
Roelvink heeft spijt van
zijn facings en riep zijn
volgers op zo’n ingreep
nooit te doen zonder een
tandarts te raadplegen.
De KNMT mag bij monde

De modelovereenkomsten van opdracht waarmee praktijkhouders en

van vice-voorzit-

zzp-tandartsen afspraken kunnen

ter Jan Willem

maken over samenwerking zijn ver-

Vaartjes reage-

nieuwd. De overeenkomst kan nu

ren in diverse

voor de gehele goedkeuringsperio-

media.

de van vijf jaar aangegaan worden.
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“Trots
overheerst”

Tandartsen en orthodontisten kunnen vantijk. De KNMT heeft voor haar leden een
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af nu vrijelijk muziek afspelen in hun prak-
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De toezichthouder
staat op de stoep:
do’s and don’ts
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deal met Buma/Stemra gesloten waardoor

De KNMT lanceert in 2021

praktijken niet langer worden aangeslagen

NT/Dentz, een fris, opini-

voor het betalen van auteursrechten.

ërend en onderhoudend
ledenmagazine, met oog
voor alle facetten van het
beroep tandarts en alle geledingen die de KNMT telt.

12
DECEMBER

In december verschijnt
alweer het 8e nummer.

Tijdens de laatste
Algemene Vergadering wijzen
de leden Hans de
Vries per 1 juli 2022
als opvolger van
voorzitter Wolter
Brands.

De KNMT peilt onder praktijkhoudende leden de
indruk die zij hebben van de administratieve lastendruk die nieuwe regels op het vlak van financiële verantwoording met zich gaan meebrengen. Met
de uitkomsten willen we onderbouwd in gesprek
gaan over de regeldruk die op tandartsen afkomt.

