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WAT HEBBEN WE BEREIKT?

01JANUARI

Minister Bruins 
voor Medische Zorg 

komt met zijn voorne-
men om te experimente-
ren met mondhygiënisten 
die buiten de tandarts om 
gaan boren. De KNMT laat 
de politiek weten dit bui-
tengewoon onverstandig 
en schadelijk voor de zorg 
aan de patiënt te vinden. 
Het hele jaar is de vereni-
ging intensief in gesprek 
met het ministerie en de 
politiek.

Het Nederlands 
Tandartsenblad is 
compleet ver-
nieuwd, met meer 
dan voorheen de 
tandarts zelf aan 
het woord en aan-
dacht voor de lobby 
voor de mondzorg 
in Nederland. 

02FEBRUARI
De KNMT sluit zich – 
net als de meeste an-
dere beroepsorganisa-
ties in de zorg – aan bij 
de aangifte tegen de 
tabaksindustrie.

De modelovereenkomst van 
opdracht tussen tandarts 
en mondhygiënist is door de 
KNMT aangepast aan de Wet 
kwaliteit, klachten en geschillen 
zorg (Wkkgz).
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03MAART
04APRIL

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. 

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.

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. 

De 24 leden van de 
ledenraad komen 

met het bestuur 
voor de allereerste 

maal in een Alge-
mene Vergadering 

bijeen. 

Het Sectorplan Mondzorg, dat 
onderdeel is van het program-
maplan ‘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. 

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. 
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05MEI

06JUNI

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. 

Hoe zorgen we voor 
meer gezonde kinder-
monden? Die vraag staat 
centraal op het mede 
door de KNMT georgani-
seerde symposium ‘De 
deuren open voor de 
allerjongste jeugd’ ter 
gelegenheid van het af-
scheid van ACTA–hoogle-
raar Cor van Loveren. 

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.

Tandartsen en tandartsspe-
cialisten die werkgever zijn, 
hebben op grond van de 
AVG een informatieplicht 
richting hun personeel. Met 
de door de KNMT opgestel-
de model-privacyverklaring 
voldoen zij hieraan. 

Samen met andere verenigingen 
in de eerstelijns zorg dringt de 
KNMT er bij de Tweede Kamer op 
aan hen te betrekken bij het vorm-
geven 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 KNMT start de campagne Mond-
zorg = teamwork, waarin tandartsen, 
mondhygiënisten en assistenten bena-
drukken dat ze naar volle tevredenheid 
samenwerken. De campagne is een 
van de middelen waarmee de KNMT 
ageert tegen het experiment met meer 
zelfstandige bevoegdheden voor mond-
hygiënisten. Dat experiment brengt het 
samenwerken in een team in gevaar. 

De NZa stelt de nieuwe ta-
riefbeschikking voor 2019 
vast. Hierin is een aantal 
verzoeken van de KNMT 
verwerkt, zoals die op het 
gebied van fluoridebehan-
deling. Het tarief stijgt in 
2019 met 3,7 procent. 

De KNMT eist in een procedure dat 
auteursrechtenorganisatie Buma in 
navolging van Sena stopt met het innen 
van vergoedingen voor muziek in de 
tandartspraktijk.
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07JULI

08AUGUSTUS

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 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. 

De KNMT sluit zich aan bij 
(Ont)regel de zorg, om de 
administratieve lastendruk in 
de mondzorg te verminderen. 

De in eigen huis ontwikkelde 
herziene richtlijn Tandheel-
kundige radiologie wordt 
gepresenteerd.

De homepage van 
knmt.nl is ver-
nieuwd. De informa-
tie wordt overzichte-
lijker weergegeven, 
waardoor bezoekers 
sneller vinden wat 
ze zoeken. 

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 pleit ervoor dat 
de tegemoetkoming voor 
praktijkhouders voor het 
begeleiden van mbo-stu-
denten van de opleiding tot 
tandartsassistent ook na 2019 
behouden moet blijven. 
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09SEPTEMBER

10OKTOBER

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 
oplossing is voor betere mondzorg. 

Zowel de Eerste als 
de Tweede Kamer 

stelt op kritische 
vragen aan minister 

Bruins over diens 
experiment taakher-

schikking. Ze doen 
dit onder meer op 

basis van input door 
de KNMT. 

Om te bereiken dat de 
Wet medezeggenschap 
cliënten zorginstellingen 
(Wmcz) geen onnodige 
administratieve verzwaring 
voor tandartspraktijken 
oplevert, voert de KNMT 
een intensieve lobby. 

Meer dan 350 studenten tandheelkunde uit Amsterdam, Groningen en 
Nijmegen bezoeken het jaarlijkse Studentencongres in Utrecht. Thema 
dit jaar was Goed bezig?! 

De KNMT heeft ook de startende tand-
arts in het vizier: voor hem wordt KNMT 
for starters gehouden. Tijdens deze bij-
eenkomst krijgen startende tandartsen 
een persoonlijk, objectief adviesgesprek 
met een adviseur van de KNMT.
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11NOVEMBER 12DECEMBER
Leden geven tijdens klankbordses-
sies en in een peiling hun visie op 
de toekomst van de mondzorg en 
de te voeren KNMT-koers voor de 
komende zeven jaar. 

Er is extra aandacht voor 
pensioenvorming en de 
Meldcode Kindermishande-
ling, onder meer via IQual- en 
Academy-bijeenkomsten en 
–cursussen. 

De KNMT-app 
wordt gelanceerd, 
met hierop elke 
dag het laatste 
nieuws uit de 
mondzorg. Via 
de app kan ook 
het Nederlands 
Tandartsenblad 
online worden 
gelezen. 

Via het congres Praktijk Anno Nu 
biedt de KNMT met workshops en 
lezingen praktijkhoudende leden 
de mogelijkheid zich goed voor te 

bereiden op 2019. 

Ook voor 2019: de nieuwe 
Arbeidsvoorwaardenre-
geling en het Tarieven-
boekje. Verder krijgen alle 
leden een overzicht van 
nieuwe wetten en regels 
in 2019. 

En al voor 2020; leden die 
hem hebben besteld ont-
vangen de Praktijkagenda. 

Na een intensieve lobby van 
de onder andere de KNMT 
besluit de Tweede Kamer dat 
zorgpraktijken met minder 
dan 25 werknemers geen 
cliëntenraad hoeven in te stel-
len. Aanvankelijk  lag de grens 
bij 10 werknemers.

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.


