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WAT HEBBEN WE BEREIKT?

01JANUARI

Alle medewerkers van 
bij de KNMT aangesloten 
praktijkhouders kunnen 
voortaan gebruik maken van 
KNMT PrikPunt, de hulplijn 
bij prikongelukken. Deze 
dienstverlening is inclusief 
voor wie de praktijkmodule 
van de KNMT afneemt. 

Komt de Brexit er nu wel of niet? Hoe dan 
ook helpt de KNMT tandartsen anticiperen. 
De beroepsorganisatie volgt het hele jaar 
de gebeurtenissen op de voet en inventa-
riseert mogelijke consequenties voor de 
mondzorg.

Op voorstel van 
de KNMT en LHV 
krijgen erfgenamen 
recht op com-
pensatie als van 
betaalde transitie-
vergoedingen als 
zij de onderneming 
van een overleden 
werkgever moeten 
beëindigen.



02FEBRUARI 03
Het Capaciteitsorgaan stelt dat 
het aantal opleidingsplaatsen 
voor tandartsen met 71 omhoog 
kan tot 311 studenten per jaar. 
De KNMT vraagt de minister om 
snel in actie te komen om dit 
voor elkaar te krijgen; het tekort 
aan tandartsen begint nijpend 
te worden. 

De KNMT maakt zich 
zorgen over nieuwe wet-
geving voor zzp’ers. Zorg-
specifieke punten lijken 
onvoldoende te worden 
meegenomen. Daarom 
onderneemt de vereni-
ging met de LHV actie om 
het ministerie op andere 
gedachten te brengen.

VGZ laat de KNMT in een ge-
sprek weten het te betreuren 
dat het in De Telegraaf heeft 
geïnsinueerd dat tandartsen 

woekerwinsten maken op im-
plantaten. De KNMT blijft in 

de loop van het jaar aandrin-
gen op aanpassing van het 

inkoopbeleid implantologie 
van deze zorgverzekeraar. 

311
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03MAART

KNMT organiseert samen 
met de stichting (Ont)Re-
gel de Zorg schrap- en ver-
betersessies met als doel 
de administratieve lasten 
in de tandartspraktijk te 
verlagen. Er zijn negen 
regels die geschrapt gaan 
worden.

Na felle protesten van onder meer de KNMT komt er 
toch geen verplichte vermelding door zorgverleners 
van hun BIG-nummer op briefpapier en facturen. In juni 
komt minister Bruins met een aangepast voorstel dat in 
overleg met het zorgveld tot stand is gekomen.

Het bestrijden van het te-
kort aan tandartsen is het 
hele jaar een speerpunt. 
In maart wijst KNMT-voor-
zitter Wolter Brands in 
het NOS Journaal op de 
noodzaak om snel meer 
tandartsen op te leiden. 



04APRIL 05Samen met werkgroep Autisme-
vriendelijke mondzorg lanceert 

de KNMT een folder voor 
mondzorgteams. De folder geeft 

tips over het behandelen van 
patiënten met autisme.

De KNMT-app met onder 
meer nieuws, een agenda, 
recente vacatures, een 
marktplaats en het NT, is 
een feit. Meer dan duizend 
gebruikers downloaden 
de app.

De KNMT helpt haar leden om 
stap voor stap de vernieuwde 
Meldcode Kindermishandeling 
en huiselijk geweld in te voeren.

Er is een nieuwe, han-
teerbaardere HKZ-norm 
Mondzorg gepubliceerd. 
De vernieuwing van de 
kwaliteitsmaatstaf vond 
plaats op initiatief van de 
KNMT.



WAT HEBBEN WE BEREIKT?

05MEI

Zo’n 65 buiten Nederland geboren en opgelei-
de tandartsen komen samen op de Dag van de 
Buitenslands Gediplomeerde Tandarts. Daar 
worden ze bijgepraat over actuele ontwikke-
lingen in de mondzorg.

Mede na protesten 
van de KNMT trekt 
minister Bruins 
een wetsvoorstel 
inzake zorgfraude 
in. De privacy van 
de patiënt en het 
beroepsgeheim van 
de tandarts zouden 
met de wet in het 
geding komen. 

Minister Bruins zet 
definitief een vijfja-
rig experiment met 
taakherschikking in 
de mondzorg door, 
vanaf 1 juli 2020. De 
KNMT heeft tot aan 
de Raad van State 
tegen de maatregel 
geageerd.



06JUNI

07
Tientallen bijna-afgestudeer-
de tandartsen nemen deel 
aan ‘Startersgesprek on tour’. 
Studenten in de afstudeerfase 
worden door medewerkers van 
KNMT Ledenservice bijgepraat 
over het starten met werken als 
tandarts.

Namens haar leden doneert 
KNMT-voorzitter Wolter 
Brands een cheque van 
18.000 euro aan Dental He-
alth International Nederland. 
De donatie is voor Brush, 
Wash and Smile, een project 
dat kinderen in lagelonen-
landen op school aanleert 
hun tanden te poetsen en 
hun handen te wassen.

De KNMT komt met een herziene 
praktijkrichtlijn Patiëntendossier, 
die weer voldoet aan de laatste 
wettelijke eisen en praktijkin-
zichten. Voor de allereerste keer 
kunnen tandartsen zich via een 
podcast laten bijpraten: in ‘het 
Wortelkanaal’ licht adviserend 
tandarts Theo Goedendorp de 
vernieuwde richtlijn toe. 
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07JULI

Dentalcalendar.nl gaat van 
start. Dit initiatief biedt een 
volledig overzicht van alle bij- 
en nascholingsactiviteiten voor 
mondzorgverleners. De KNMT 
verbindt zich er als partner 
aan: Powered by KNMT.

De NZa legt VGZ een officiële 
waarschuwing op voor het 
overtreden van de regels voor 
zorginkoop. Bij een volgende 
overtreding krijgt VGZ een be-
stuurlijke boete. De NZa heeft de 
kwestie onderzocht op verzoek 
van de KNMT.

Samen met andere beroepsvereni-
gingen in de mondzorg, cliënten- 
en patiëntenorganisaties, zorg-
verzekeraars en de Nederlandse 
Zorgautoriteit stelt de KNMT zeven 
gezamenlijke ambities voor de 
mondzorg vast.

Nederlanders geven hun tand-
arts gemiddeld een 8,8 voor zijn 
vakkundigheid en ook voor de 
behandeling. Dat blijkt uit de uit-
slagen van de dit jaar vernieuw-
de patiëntenenquête van 
de KNMT, die wordt 
uitgevoerd 
door Patiën-
tenvertellen.



08AUGUSTUS
09

Allesoverhetgebit.nl informeert 
patiënten voortaan ook via 
Facebook. Het bezoek aan de 
patiëntenwebsite groeit in een 
jaar tijd met bijna 25 procent. 
Patiënten zoeken er het meest 
naar kosten en vergoedingen. 

De KNMT presenteert haar meer-
jarenplan 2020 – 2025, met als titel 
‘Het begint bij goede mondzorg!’

Met de grote publiekscampage 
‘Tand eruit? Tand erin!’ vraagt de 
KNMT samen met de NVvE aan 
het begin van het nieuwe school-
jaar en sportseizoen aandacht 
voor wat te doen bij avulsie. 
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09SEPTEMBER

Zorgverzekeraars mogen ouders 
van wie kinderen niet naar de 
tandarts gaan, er wel dege-
lijk persoonlijk op wijzen dat 
mondzorg tot achttien jaar onder 
de basisverzekering valt. Dat 
verlossende woord spreekt de 
Autoriteit Persoonsgegevens tot 
blijdschap van de KNMT.

Komen er na lang soebatten 
dan eindelijk extra oplei-
dingsplekken Tandheel-

kunde om het tekort aan 
tandartsen tegen te gaan? 

De begroting van het mi-
nisterie van Onderwijs voor 

2020 biedt een opening.

De nieuwe wet WAB neemt de ar-
beidsmarkt fors op de schop. In 
een webinar en workshops helpt 
de KNMT praktijkhouders met 
anticiperen op de veranderingen. 



10OKTOBER
Onder het motto ‘Future proof’ 

komen zo’n 350 studenten 
tandheelkunde uit Amsterdam, 
Groningen en Nijmegen bijeen 

tijdens het jaarlijkse KNMT Stu-
dentencongres in Utrecht. Ook 

wordt de NT-GSK Bachelorscrip-
tie Award 2019 uitgereikt.

Voor de oudere leden is 
er de allereerste Route 
66-borrel, met onder 
andere een rondleiding 
langs het tandheelkundig 
erfgoed in het KNMT-kan-
toor.

De KNMT maakt het doen van een 
risico-inventarisatie en –evaluatie 

prettiger met een gloednieuwe 
tool, de RI&E-manager. 
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11NOVEMBER
In de stilte voor de storm aan 
feestdagen leent de maand 
november zich uitstekend 
voor bij- en nascholing. Er zijn 
IQual-bijeenkomsten over pati-
entveiligheid en cursussen van 
de KNMT Academy.

Zorgverzekeraars strijden weer 
om de gunst van de patiënt. 
Allesoverhetgebit.nl helpt met 
een campagne tandartsen hun 
patiënten adequaat te informe-
ren over zorgverzekeringen.

Heeft het werken als zzp’er in de 
mondzorg nog toekomst? Het is 
een van de prangende kwesties 
op de jaarlijkse zzp-dag van de 
KNMT. Speciaal voor leden die als 
zelfstandig tandarts in de praktijk 
van een collega werken.



12DECEMBER

De KNMT helpt haar 
leden om helemaal 

klaar te zijn voor het 
nieuwe jaar. Dat gebeurt 

traditioneel begin de-
cember op het congres 

Mondzorgpraktijk Anno 
Nu, voor praktijkhou-

dende tandartsen, met 
praktische workshops en 

inspirerende lezingen. 

Ook komen weer de Prak-
tijkagenda en de nieuwe 
Arbeidsvoorwaardenregeling 
uit, net als het Tarievenboek-
je. Verder krijgen alle leden 
een overzicht van nieuwe 
wetten en regels in 2020.



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
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