
 

Onderwerp: verkennen samengaan KNMT en ANT 

 

 

Beste (voornaam lid x), zeer gewaardeerde collega, 

 

In deze uitzonderlijke tijden wordt het uiterste van u gevergd. Ondanks het volledig stilvallen 

van reguliere zorg zijn tandartspraktijken standvastig overeind gebleven. Tandartsen spannen 

zich op dit moment weer maximaal in om optimale tandheelkundige zorg aan hun patiënten te 

kunnen verlenen. Dat verdient alom waardering. 

 

De afgelopen weken waren zeer hectisch en voor iedereen ronduit moeilijk. Voor u en uw 

collega’s in de praktijk(en), maar ook voor ons en onze collega-bestuurders. Uit de vele 

gesprekken met leden in de afgelopen periode is naar voren gekomen hoezeer de mondzorg is 

geraakt, maar ook hoe hecht in de mondzorg, in praktijken en met collega’s is samengewerkt om 

deze crisis het hoofd te bieden. Wij hebben als besturen van KNMT en ANT in de afgelopen 25 

jaar nog nooit zo intensief samengewerkt als tijdens deze crisis. Dat heeft over en weer niet 

alleen tot veel begrip geleid, maar ook tot het inzicht dat onze eenheid de enige uitweg biedt om 

de mondzorg door deze crisis te loodsen. Het bundelen van de krachten en de middelen van 

beide organisaties zijn belangrijk om te zorgen dat we uw belangen en die van onze patiënten op 

de juiste wijze kunnen behartigen in het krachtenveld van de veranderende maatschappij, de 

overheid en de zorgverzekeraars. Daarom hebben wij als besturen besloten de handen ineen te 

slaan en de komende tijd te onderzoeken hoe de KNMT en de ANT kunnen samengaan. 

 

Graag nemen we u verder mee in onze beweegredenen hiertoe. 

 

Het verleden als inspiratie 

25 jaar geleden bevond de tandheelkunde in Nederland zich ook op een keerpunt. Aanleiding 

destijds was een stelselwijziging, opgelegd door de overheid. Tandartsen hadden hierdoor flink 

ingeleverd en stonden financieel onder zware druk. Er was een ongelofelijke behoefte om te 

innoveren, maar door de verzwaarde praktijkkosten, lage tarieven en administratieve lasten 

bleek dit nauwelijks mogelijk. Bovenal wilde men hun afgenomen professionele autonomie en 

keuzevrijheid weer terug. Sommige tandartsen gingen in deze drang verder dan anderen, 

waardoor tandartsen uit elkaar bewogen. Oprichting van de ANT was een feit. 

 

Het heden 

Er is sindsdien ruimte geweest voor KNMT en ANT om een eigen identiteit te ontwikkelen, 

elkaar scherp te houden en tandartsen een keuze te bieden. Binnen een grote beroepsgroep zijn 

verschillen onvermijdelijk, echter juist deze verschillen hebben ons veel gebracht. Helaas 

constateren wij ook dat het onderscheid tussen onze beroepsverenigingen als onderdeel van het 

(publiek) debat gemakkelijk wordt geaccentueerd, dikwijls wordt overbelicht en soms zelfs 

gebruikt. 

 

Aan het begin van de COVID-19 crisis is er daarom bewust voor gekozen om de onderlinge 

verschillen, evenals die met NVM-mondhygiënisten en ONT, te negeren en samen te werken in 

een alliantie van mondzorgkoepels. Deze aanpak beschouwen wij, ook persoonlijk, als zeer 

leerzaam, inspirerend en bovenal effectief. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat er een enorme 

kracht uit gaat van het als collectief optrekken van tandartsen. Samen staan wij sterker.  



 

 

Nu, 25 jaar later, maken wij daarom de keuze naar elkaar toe te bewegen en gezamenlijk vooruit 

te kijken. 

 

Blik op de toekomst 

De intensieve samenwerking tussen beide verenigingsbesturen gedurende de COVID-19 crisis 

heeft ruimte doen ontstaan voor verkennende gesprekken over de toekomst van 

tandheelkundige zorg. Hierin zijn wij gesterkt door de vele berichten van leden die we hebben 

ontvangen, waarin positief is gereageerd op de samenwerking, en de ondervonden voldoening 

van het gezamenlijk behartigen van het belang van de mondzorg. 

 

De kern van ons vak, dat wat ons tandarts maakt, kent geen onderscheid of onoverkomelijke 

verschillen tussen KNMT- en ANT leden. Wij streven naar kwaliteit in en rond de 

tandartspraktijk en willen de mondgezondheid van alle inwoners van Nederland bevorderen. 

Tandartsen zijn blijvend gericht op innovatie, kennisbevordering en toegankelijke mondzorg, die 

kan wedijveren met de wereldtop. Een samengaan kan recht doen aan onze ambities. Het geeft 

bovendien gehoor aan de vraag naar een verenigd geluid om mondzorg als fundamenteel 

onderdeel van eerstelijns zorg te vertegenwoordigen.  

 

Wij willen de mogelijkheid verkennen om in de komende jaren collectief de belangen van 

tandartsen en tandarts-specialisten te verenigen en te behartigen. De huidige crisis, maar ook de 

gevaren voor de toekomst van tandheelkundige zorg (capaciteit, stelselwijzigingen, vergrijzing), 

vragen om sterke positionering van onze beroepsgroep in het politiek-bestuurlijke krachtenveld. 

Door te verkennen hoe wij op basis van de juiste condities kunnen samengaan, beogen we 

uiteindelijk deze positionering en slagkracht te vergroten. Het zou bovendien onze efficiëntie en 

daarmee de dienstverlening aan onze leden vergroten. KNMT en ANT zullen de komende 

maanden gebruiken om te verkennen hoe de horizontale integratie vorm te geven en hoe te 

komen tot een vereniging waarin alle aanwezige kennis, expertise en ervaring kan worden 

benut. Het belang van onze leden staat daarbij blijvend voorop, te beginnen bij de gevolgen van 

de COVID-19 crisis. 

 

Leden beslissen 

Leden vormen het hart én het hoofd van onze verenigingen. Wij hebben er daarom aan gehecht u 

hierbij als eerste te informeren over het verkennen van een samengaan van onze verenigingen. 

Naderhand zullen wij ook de opleidingen, vakbladen en stakeholders op gepaste wijze inlichten. 

Gelijktijdig werken wij aan een bestuurlijk voorstel en wordt onderzocht welke toekomstige 

juridische vorm daartoe passend is. Beide verenigingsbesturen zullen vervolgens over dit 

bestuurlijk voorstel besluiten. Bij bestuurlijk akkoord wordt het daarna ter bespreking en ter 

besluitvorming geagendeerd op de AV’s van beide verenigingen.  

 

Wij achten het cruciaal dat u gedurende dit traject alle mogelijke vragen stelt. Alvorens leden 

tijdens de AV’s beslissen, moet glashelder zijn wat het samengaan van onze verenigingen feitelijk 

betekent. Tot die tijd zullen wij u en alle andere relevante belanghebbenden regelmatig 

informeren over de gemaakte vorderingen. In het belang van de gehele mondzorg en in het 

belang van onze patiënten zullen wij daarnaast gezamenlijk blijven deelnemen in de alliantie van 

mondzorgkoepels, gebaseerd op een duidelijke COVID-19 agenda. Deze alliantie heeft gedurende 

de COVID-19 crisis aangetoond het belang van mondzorg effectief te kunnen behartigen, maar 



 

wellicht liggen er mogelijkheden om ook in de toekomst in alliantieverband met elkaar samen te 

blijven werken.  

 

Tot slot 

In de kern van moeilijkheden schuilen soms de grootste mogelijkheden. Dit is het moment om 

mogelijkheden aan te grijpen en te verkennen hoe we kunnen bouwen aan één vereniging, waar 

iedere tandarts zich in herkent. Een organisatie, waarin de specifieke krachten van beide 

verenigingen zijn gebundeld. Een krachtige organisatie om onze idealen te verwezenlijken. De 

tandarts als gegrond en sterk midden in de maatschappij, met passende autonomie en vrijheden. 

Wij vragen u om ons te steunen bij deze verkenning en te helpen bij het formuleren van een 

voorstel om de krachten te bundelen. Wij kijken uit naar uw reacties!   

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 
 
 
Drs. J.W. Vaartjes      Mr. dr. W.G. Brands     
  

 
Voorzitter ANT-tandartsen    Voorzitter KNMT   

     
 
 
    
 
 
 


