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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.
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Na een grote herregistratie-

ronde in 2016 staan in 2017 

nog 10.730 in het BIG-regis-

ter, zo’n 4.000 minder dan 

een jaar eerder. De KNMT 

hield de vinger aan de pols. 

Jo Frencken wordt tijdens de 

traditionele Apolloniaborrel 

uitgeroepen tot erelid. 

02FEBRUARI

03
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 

beroepsgeheim gewaar-

borgd. 

De 500e tandartspraktijk 

laat zich collegiaal toetsen 

via visitatie. Dat kan sinds 

dit jaar ook samen met 

mondhygiënisten.

03MAART
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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.04
05

APRIL
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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Peter van Hamond 

ontvangt tijdens 

de Algemene Ver-

gadering de Maat-

schappijpenning 

uit handen van de 

96-jarige oud-KN-

MT-voorzitter 

Marten Castelein.

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, alter-

natieven 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. 
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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.

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 kun-

nen rekenen op de tandarts als het centra-

le aanspreekpunt voor hun mondzorg, 

en als degene die de regie houdt 

over curatieve handelingen.

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis 

(voorheen Achmea) laat de 

KNMT weten de alle tandartsen 

die betrokken zijn bij de declara-

tiezaak V21-V60 terug te 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 onterechte 

declaraties daalt gestaag, 

blijkt uit cijfers van Zorgverze-

keraars Nederland. 

10OKTOBER

Bijna 3000 tandartsen 

krijgen het Gouden Boekje 

‘Wiwi Wit – het leven van een 

kindertand’ cadeau.

De Alliantie Nederland Rookvrij 

strijdt voor een rookvrije generatie. 

De KNMT sluit zich aan en helpt le-

den patiënten te laten stoppen met 

roken – zoals tijdens ‘Stoptober’.
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Meer input en draagvlak 

vanuit de leden: daarnaar 

was de KNMT het hele jaar 

op zoek. Met onder andere 

een speciale ledenconferen-

tie in maart en een vereni-

gingsbrede ledenpeiling in 

mei. En in december wordt, 

mits de leden daarmee 

instemmen, een Ledenraad 

in het leven geroepen. 

11 12NOVEMBER DECEMBER

De eisen aan het beveiligen van gevoelige 

informatie worden steeds strenger, door 

nieuwe wetgeving. Tandartspraktijken 

krijgen hulp van de KNMT met cursussen, 

advies en checklists.
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DAAROM 
BENT 
U LID!

UW BELANGEN BEHARTIGD
Eendracht maakt macht: als grootste beroeps-

vereniging zijn wij de partij die uw belangen in 

Den Haag en Brussel het krachtigst behartigt. 

INFORMATIE EN ONAFHANKELIJK ADVIES
Ontzorgd bij arbeidsvoorwaarden, (nieuwe) wet- 

en regelgeving en richtlijnen: wij houden u op de 

hoogte en helpen u implementeren.

LEDENVOORDEEL
Voordelig nascholing volgen in de KNMT Aca-

demy, gratis vacatures plaatsen én contracten 

afsluiten, korting op verzekeringen en veel meer.

De KNMT is met 
ruim 10.000 leden 

de grootste be-
roepsvereniging 
van tandartsen, 
orthodontisten 

en kaakchirurgen. 
De vereniging is 

er voor u in iedere 
fase van uw loop-
baan, van stude-
ren tot stoppen.  



OP DE HOOGTE BLIJVEN?  

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws 

uit de mondzorg? Volg de KNMT op social media!

Alle links vindt u op 

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

VORMGEVING Curve Mags and More, Haarlem

fitx

http://
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