WAT HEBBEN WE BEREIKT?

Bij- en nascholing van
kaakchirurgen en ortho-

01
JANUARI

Het bestuur en de directie
van de KNMT nemen met
verslagenheid kennis van
het overlijden van Hendrike van Drie, voormalig bestuurslid en waarnemend
voorzitter (2009 - 2016).

dontisten wordt voortaan
digitaal geaccrediteerd
en geregistreerd, via het
systeem van PE-online.

Meer dan 500 praktijken
melden zich aan voor
Praktijk in Control, een
nieuwe tool van de KNMT
waarmee praktijken
structureel werken aan de
kwaliteit van zorg.

02
FEBRUARI

Zorgverzekeraars gaan hun
verzekerden met kinderen die
niet naar de tandarts gaan
voortaan gerichter informeren.
De KNMT is blij met deze stap
die gezondheidsverschillen
moet helpen verkleinen.

De praktijkrichtlijn Patiëntendossier is aangepast op

Omdat een gezonde mond ex-

wijzigingen in de Wet op de

tra belangrijk is voor mensen

Geneeskundige Behandelover-

met diabetes, sluit de KNMT

eenkomst (WGBO).

zich als buitengewoon lid aan
bij de Nederlandse Diabetes
Federatie. We gaan samen
optrekken in preventie en persoonsgerichte diabeteszorg.
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Nederland raakt in de ban van het
coronavirus. De mondzorgkoepels
KNMT, ANT, NVM en ONT adviseren
15 maart hun leden om in ieder

Na een oproep daartoe van de
KNMT laat de overheid weten

geval tot 6 april 2020 de reguliere

dat ook tandartsen een beroep

zorgverlening op te schorten en

kunnen doen op de loonkosten-

de eigen praktijk alleen open te

compensatieregeling NOW.

houden voor spoedbehandelingen
bij niet-coronapatiënten.

03
MAART

Om alle mensen in de zorg te
steunen, roept de KNMT samen
met de KNMG, KNGF, KNMP en
KNOV Nederlanders op een wit
shirt met een hart achter de
ramen te hangen.
Velen doen dat, onder het motto
#mijnhartvoordezorg.

Coronapatiënten die tandheelkundige spoedzorg nodig hebben, kunnen vanaf 25 maart
naar het Coronacentrum Acute Mondzorg.
Het centrum bestaat uit 11 mondzorgpraktijken die het in onzekere tijden aandurven
deze patiëntengroep te behandelen.

Begin april slaan KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT de handen
ineen. In de coronacrisis trekken ze voortaan samen op als ‘Mondzorgalliantie’. Ze pleiten allereerst voor steunmaatregelen om de continuïteit en
bereikbaarheid van de mondzorg te kunnen waarborgen.

De ledenraad van de KNMT
krijgt 5 nieuwe leden:

04

Michiel de Cleen, Veronique Smolenaars-de Looff
en Faust de Kleijn worden
door de leden gekozen. Ook
nieuw zijn student-lid Jens
Rutjes en Annika Serné van
het RaboudUMC namens de
opleidingen Tandheelkunde.

Michiel

APRIL

Faust

Veronique

Dankzij de door een speciale

commissie opgestelde Leidraad
Mondzorg Corona kunnen
tandartsenpraktijken weer verantwoorde en veilige mondzorg
verlenen aan iedereen.

Annika
Jens
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De Mondzorgalliantie doet een dringende
oproep aan het ministerie van VWS om
ook tandartsen die mondzorg bieden aan
gehandicapten en mensen in verpleeghuizen
financieel te steunen in de coronapandemie.

05
MEI

Zorgverzekeraars Nederland
komt met de continuïteitsbijdrageregeling, die dient als
compensatie voor de omzetdaling ten gevolge van de coronacrisis. De Mondzorgalliantie is
nauw betrokken bij de totstandkoming ervan.

KNMT en ANT kondigen aan de
mogelijkheid te gaan verkennen
om de belangen van tandartsen
en tandarts-specialisten te verenigen en te behartigen in één
krachtige vereniging.

Het Coronacentrum Acute Mond-

De leden van de KNMT hebben

zorg sluit 1 juli de deuren. Alle pati-

Marion Gout-van Sinderen en

ënten kunnen weer voor spoed-

Jos de Beer herbenoemd als

eisende mondzorg terecht bij de

voorzitter en lid van de Raad

gewone tandarts of orthodontist.

van Toezicht.

06
JUNI

De KNMT en ANT doen een
dringende oproep aan minister
Van Rijn van Medische Zorg
om snel meer tandartsen op te
leiden en de adviezen van het
Capaciteitsorgaan niet langer te
negeren.

Marion

Jos

De door de KNMT ondersteunde actie van Dental Health
International Nederland (DHIN)
behaalt haar doel: tandartsen
uit heel Nederland doneren
binnen 6 maanden 250 extractietangen voor gebruik in
ontwikkelingslanden!
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De Mondzorgalliantie opent het
Meldpunt Mondzorg Corona om
de besmettingen met COVID-19
binnen de mondzorg anoniem te
Op 1 juli start het experiment

monitoren en lessen te trekken.

taakherschikking in de mondzorg.
Geregistreerd-mondhygiënisten
mogen nu zonder opdracht van
een tandarts primaire caviteiten
behandelen, verdoving toedienen
en röntgenfoto’s maken. De KNMT
en ANT hebben er samenwer-

07
kingsafspraken over gemaakt met
NVM-Mondhygiënisten.

JULI

Mondzorgverleners mogen
gedurende 3 maanden een
toeslag van €4,26 per patiënt in
rekening brengen als tegemoetkoming voor extra kosten door
de corona-uitbraak.

In augustus 1945 bracht de
toen nog niet Koninklijke
NMT voor het eerst een
eigen tijdschrift uit: het Mededeelingenblad. Dit jaar
viert dat Mededeelingenblad, sinds 1955 Nederlands
Tandartsenblad geheten,
dat ze 75 jaar bestaat.

08
AUGUSTUS

De drie opleidingen
tandheelkunde en
de KNMT maken
bekend dat ze wil-

Allesoverhetgebit.nl, de

len dat elke student

patiëntenwebsite van de

tandheelkunde in

KNMT, ziet een explosie-

de masterfase een

ve stijging in bezoekers-

externe praktijksta-

aantallen. Veel mensen

ge gaat lopen. Dit

vinden er informatie

moet over uiterlijk

over tandartsbezoek in

vijf jaar zijn gerea-

coronatijd.

liseerd.
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Omwille van de continuïteit van de zorg krijgen
zorgmedewerkers, ook die uit de mondzorg, voortaan prioriteit bij de coronatesten. Dat is in lijn met
het pleidooi daarvoor van de Mondzorgalliantie.

De Nederlandse orthodontis-

Om te helpen bij de implemen-

ten presenteren op initiatief

tatie van klinische praktijk-

van de KNMT hun visie op het

richtlijnen maakt de KNMT er

vak voor de komende 5 jaar.

voortaan kennistoetsen over.

De orthodontist moet beter

Bijvoorbeeld eentje over wor-

herkenbaar zijn voor alle pati-

telcariës bij ouderen.

ënten, is een van speerpunten.

Om mondzorgteams te helpen
onnodige uitval
te voorkomen
helpt de KNMT praktijken bij
gezond en veilig werken met een
speciale ‘Week van de RI&E’.
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SEPTEMBER

Het ministerie van VWS bevestigt aan de Mondzorgalliantie
dat de mondzorg geclassificeerd wordt als zorg en niet
als contactberoep. Dit is
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belangrijk om verwarring over
coronaregels te voorkomen.

OKTOBER

Mbo-studenten die een zorgopleiding volgen kunnen nu ook
een keuzevak mondzorg kiezen.
Zo kunnen toekomstige verpleegkundigen en verzorgenden
in spe kennis en vaardigheden
op het gebied van mondverzorging opdoen. Het initiatief voor
het keuzevak komt van de KNMT
met de stichting De mond niet
vergeten.

Het kabinet schrapt voorlopig het

De 24-jarige Amir Hoseini neemt

wetsvoorstel dat zou leiden tot een

in 2021 als studentlid zitting in de

inperking van de vrije artsenkeuze.

ledenraad van de KNMT. Hij is 6 e

De Mondzorgalliantie keerde zich

jaars masterstudent aan ACTA in

eerder tegen dit wetsvoorstel en is

Amsterdam.

verheugd over het besluit.
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Iva Raghoebar wint de NT
GSK Bachelorscriptie Award
2020. Het Nederlands Tandartsenblad en GSK reiken de
award elk jaar uit aan de beste scriptie van een bachelorstudent tandheelkunde.
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NOVEMBER

De nieuwe regels voor de openbare jaarverantwoording zijn
onuitvoerbaar en onbetaalbaar.
Dat is onaanvaardbaar voor de
KNMT en haar eerstelijns-coalitiepartners, die willen dat de
regeling van tafel gaat.

Als een tandarts
vroegtijdig onder-

De KNMT ondertekent

kent dat een patiënt

samen met 26 andere

ontevreden is, dan

organisaties in de zorg de

kan dat mogelijk een

intentieverklarng ‘Maak

klachtprocedure

de zorg rookvrij’. Hiermee

voorkomen. Om

komt het streven van een

daarbij te helpen

rookvrije zorg voor alle

start de KNMT het

patiënten, cliënten én

project ‘Klacht,

medewerkers in 2030 weer

Compliment? Kans!’

een stap dichterbij.

De KNMT helpt haar achterban
met de voorbereidingen op het
nieuwe jaar. Er is een nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling, een
De KNMT en ANT bundelen per
1 januari 2021 definitief de krachten.
De leden van beide verenigingen

nieuw boekje met prestaties en
tarieven en een overzicht met
belangrijke wet- en regelgeving.

stemmen vrijdag 11 december met
overweldigende meerderheid in
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met een fusie.

Willem van Baaren wordt herbenoemd als lid van de Raad van
Toezicht.

DECEMBER

Tandartsen en tandartsspecialisten
kunnen tijdens de zogenaamde
‘harde lockdown’ zorg blijven
leveren; ze hoeven niet te sluiten.
Minister-president Rutte noemt
de beroepsgroep nu zelfs expliciet
tijdens zijn toespraak aan de natie.

