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Als lid van de KNMT maakt 
u het mogelijk dat we de 
belangen van u en duizen-
den andere collega’s kun-
nen blijven behartigen. 
Dankzij u hebben we een 
krachtige stem bij de po-
litieke besluitvormers, bij 
zorgverzekeraars en bij 
beroepsorganisaties van 
andere zorgaanbieders. 
Dankzij u zijn we in staat 

om onze standpunten uit te dragen in de media en zijn we 
overal een gerespecteerde gesprekspartner. 
Met uw lidmaatschap zorgt u er ook voor dat we continu 
onze diensten en producten kunnen blijven ontwikkelen. 
En dat u kunt kiezen uit een breed aanbod van bij- en na-
scholing. Zo creëren wij de randvoorwaarden waardoor 
u goede mondzorg kunt leveren aan uw patiënten. Met 
bescheidenheid maar zeker niet zonder trots presente-

ren we onze plannen voor het jaar 2018. Met trots, omdat 
we de door u gewenste veranderingen in de vereniging 
en het ondersteunend bureau hebben doorgevoerd en 
daadwerkelijk aan de slag kunnen. We zijn nu nog beter in 
staat uw mening te peilen en onze dienstverlening aan te 
passen aan de behoeften van u en uw collega’s. De voor-
beelden leest u verderop in dit jaarplan. Over elk van de 
onderwerpen vindt u informatie op knmt.nl. 

Tegelijkertijd zijn we bescheiden, omdat wij ons goed reali-
seren dat we het vertrouwen dat u ons geeft waar moeten 
maken, elk dag opnieuw. Dat is een grote verantwoorde-
lijkheid. Gelukkig staan wij daar als bestuur niet alleen 
voor. We weten ons ondersteund door een team van pro-
fessionele en enthousiaste medewerkers. Samen zijn we 
er voor u, de leden van de KNMT. Weet ons te vinden met 
uw opmerkingen, vragen, advies en zeker ook kritiek! 

Wolter Brands
voorzitter

DANK VOOR UW VERTROUWEN
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NAAR EEN MODERNE TARIEVENSTRUCTUUR
De KNMT gaat in 2018 de weg plaveien voor een gemo-
derniseerde tarievenstructuur. Het huidige systeem is te 
ingewikkeld, te gedetailleerd en sluit steeds minder aan bij 
de ontwikkelingen in de praktijk. Het moet dus anders, en 
daar hebben we u bij nodig. We gaan het land in om te ho-
ren wat uw wensen zijn, en om uit te leggen welke moge-
lijkheden wij zien voor optimale keuzevrijheid voor zowel 
de tandarts als de patiënt, tegen een passend tarief. Aan 
het einde van het jaar staat onze visie duidelijk op papier. 

TANDARTS REGISSEUR IN DE MONDZORG
De tandarts is het centrale aanspreekpunt in de mond-
zorg, vindt de KNMT. Daar is de patiënt het meest bij 
gebaat. Wij hebben dan ook duidelijk bezwaar gemaakt 
tegen de plannen van het kabinet Rutte II om mondhy-
giënisten meer bevoegdheden te geven. Zij moeten zich 
blijven toeleggen op het voorkomen van problemen in 
de mond, maar de regie hoort bij de algemeen practicus. 
Ook bij het volgende kabinet zullen we ons standpunt 

krachtig blijven verdedigen. We houden u op de hoogte 
van de gesprekken, de uitkomsten en wat die betekenen 
voor uw praktijk.  

VOLDOENDE TANDARTSEN IN NEDERLAND
De komende jaren neemt het tekort aan tandartsen en 
personeel in heel Nederland verder toe. Wij gaan dit ge-
geven onderbouwen met een analyse van de beschikbare 
capaciteit in landen met een vergelijkbare mondzorgkwa-
liteit. Waar het vorige kabinet een oplossing zag in het ver-
schuiven van taken en bevoegdheden naar buitenlandse 
tandartsen en mondhygiënisten, blijven wij primair plei-
ten voor meer opleidingsplaatsen aan de faculteiten tand-
heelkunde. 

MONDZORG IN EUROPEES PERSPECTIEF
De KNMT werkt intensief samen met Europese zusteror-
ganisaties in de Council of European Dentists (CED), de 
stem van tandartsen en mondgezondheid in Europa. De 
KNMT oefent op die manier invloed uit op wet- en regelge-
ving in Europees verband. Ook in 2018 houden we u op de 
hoogte van belangrijke ontwikkelingen binnen de mond-
zorg in de EU. 

GELDSTROMEN BIJZONDERE TANDHEELKUNDE
Sinds juni 2017 verloopt het declaratieproces van mond-
zorg die valt binnen de Wet Langdurige Zorg digitaal. Maar 
de geldstromen binnen de WLZ en de bijzondere tand-
heelkunde zijn ingewikkeld, en niet voor alle betrokken 
tandartsen even duidelijk. Dit proces brengen we in 2018 
duidelijk en overzichtelijk in kaart. Ook maken we duidelijk 
waar de verantwoordelijkheden liggen.

UW BELANGEN BEHARTIGD01
Leden van de KNMT vinden het  
cruciaal dat zij via ons vertegen-
woordigd zijn bij de beslissers in  
de zorg. Het is zelfs een van de  
belangrijkste redenen om lid te    
zijn van onze beroepsvereniging. 
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02SERVICES OP MAAT

UNIEK PAKKET AAN DIENSTEN EN PRODUCTEN
De dienstverlening van de KNMT helpt u om de kwaliteit 
van de praktijkvoering en van de mondzorg te verhogen. 
In geval van een klacht kunt u collegiale ondersteuning 
krijgen via de KNMT Klachtenservice. Vanaf 2018 dragen 
onze diensten en producten het KNMT label, en staan 
daarmee garant voor kwaliteit. Het KNMT label bevat dui-
delijke, voor de leden goed herkenbare criteria. Of u nu 
praktijkhouder bent of zelfstandige zonder eigen praktijk, 
tandarts in loondienst of student, er is voor iedereen een 
passend aanbod. 

DIENSTEN VIA DERDEN
Via de KNMT kunt u ook diensten of producten afnemen 
van organisaties waarmee wij nauw samenwerken, bij-
voorbeeld op het gebied van verzekeringen of juridische 
dienstverlening. Wij selecteren die partijen zorgvuldig. 
Onze goedkeuring herkent u aan het KNMT label. Op 
knmt.nl komt een duidelijk overzicht van ‘eigen’ diensten 
van de KNMT en van diensten via derden.

BELANGRIJK: PRIVACYWETGEVING
Speciale aandacht is er in 2018 voor gegevensbescher-
ming en ICT en privacy. De implicaties van wetgeving op 
dit gebied zijn fors. Elke praktijk krijgt ermee te maken. Via 

de KNMT blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen. Wij 
organiseren voorlichtingsbijeenkomsten en workshops in 
het land en bieden u praktische ondersteuning, zodat u 
aan de wettelijke vereisten kunt voldoen. 

DENK TIJDIG AAN UW OUDE DAG
Volgend jaar gaan we onderzoeken of er onder de leden 
van de KNMT behoefte bestaat aan een collectieve pen-
sioenvoorziening. We brengen de diverse mogelijkheden 
die er op dit gebied zijn in kaart en werken die uit in een 
voorstel aan de leden. Ook gaan we voorlichting over pen-
sioenen organiseren voor jongere leden. 

CHATTEN MET KNMT LEDENSERVICE 
De KNMT Ledenservice vormt het hart van onze dienst-
verlening. Deze dienstverlening wordt in 2018 uitgebreid: 
er komen ruimere openingstijden. En u kunt straks niet 
alleen met ons bellen of mailen, maar ook Whatsappen 
voor korte vragen. Onze medewerkers zijn deskundig en 
klantgericht en worden continu bijgeschoold zodat zij op 
nagenoeg elke vraag een antwoord hebben of weten waar 
dit te vinden is. We zijn tenslotte pas tevreden als u dat 
bent.

WERKEN ALS ZELFSTANDIGE OF IN LOONDIENST
Het kabinet Rutte III wil de Wet Deregulering Beoordeling 
Arbeidsrelaties (Wet DBA) vervangen. Deze wet heeft te 
veel onrust gebracht voor zelfstandige ondernemers en 
hun opdrachtgevers. Wij volgen de ontwikkelingen op de 
voet en werken die uit, zodat u beargumenteerd aan de 
slag kunt met die vorm van (samen)werken die het beste 
bij u past. Ook kunt u de keuze maken voor het starten of 
overnemen van een praktijk. Met uw vragen kunt u ook te-
recht op de informatieavonden die wij rond dit onderwerp 
gaan organiseren.

Naast het behartigen van het 
collectieve belang is ook de 
individuele dienstverlening aan 
tandartsen een belangrijke reden 
om lid te zijn van de KNMT. 
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HET BELANG VAN EEN GEZONDE MOND
De KNMT doet veel om het publiek en zorgverleners 
te informeren over de relatie tussen mondgezond-
heid en algemene gezondheid. Van een tandarts wordt 
verwacht dat hij zich van die relatie bewust is en daar-
naar kan handelen. De KNMT ondersteunt haar le-
den op het gebied van vroegsignalering en preventie. 
 
KEUZE-INFORMATIE EN ZORGPLAN
Tandartsen moeten samen met de patiënt tot de keuze 
voor een behandeling kunnen komen (shared decision 
making). Elke praktijk heeft z’n eigen zorgaanbod en sa-
menwerkingsvormen. De KNMT ondersteunt de beroeps-
groep in de manier waarop praktijken hun patiënten daar-
over kunnen informeren. Ook ontwikkelt de KNMT een 

03RICHTING GEVEN AAN DE MONDZORG

tool waarmee het risicoprofiel van een patiënt in kaart 
gebracht kan worden.

MEER KINDEREN MET EEN GAAF GEBIT
De toegang tot mondzorg voor de jeugd is goed: voor 
jongeren tot achttien jaar valt mondzorg onder de ba-
sisverzekering. Toch blijft het nodig om ouders hierover 
- én over het belang van een goede mondgezondheid - te 
informeren. Samen met andere partijen, zoals zorgverze-
keraars en het Ivoren Kruis, ontwikkelt de KNMT voorlich-
tingsmateriaal voor ouders van jonge kinderen en voor 
consultatiebureaus. 

HOUD DE OUDERE MOND GEZOND!
Voor iedereen, maar zeker voor kwetsbare ouderen, geldt 
dat een goede mondgezondheid bijdraagt aan het welzijn. 
De KNMT ondersteunt u in het bieden van mondzorg aan 
ouderen, en maakt zich hard voor meer aandacht voor de 
ouderenproblematiek in de opleidingen. We zoeken aan-
sluiting bij bestaande programma’s voor ouderenzorg, bij-
voorbeeld in de eerste lijn, waar mondzorgprofessionals 
samen met thuiszorg en huisartsen zich inzetten voor 
goede mondgezondheid van deze groep. 

De KNMT werkt aan de kwaliteit van 
de mondzorg in Nederland en is 
daarin richtinggevend.
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04BLIJVENDE PROFESSIONELE ONTWIKKELING

WAT VRAAGT DE WET BIG?
Om als tandarts ingeschreven te blijven in het beroepen-
register (het zogenoemde BIG-register) wordt in de toe-
komst bij- en nascholing waarschijnlijk wettelijk verplicht. 
De KNMT is daar voorstander van en zorgt er tegelijker-
tijd voor dat de leden kunnen voldoen aan alle huidige 
en toekomstige eisen van de Wet BIG, dus ook aan deze 
opleidingseis. Bijvoorbeeld met het aanbod van de KNMT 
Academy en de kennistoetsen van het NT.

INTERCOLLEGIAAL OVERLEG MET IQUAL
Met IQual verdiepen tandartsen zich groepsgewijs in inte-
ressante thema’s binnen de tandheelkunde.  We organi-
seren jaarlijks een voor- en najaarsprogramma waarmee 
de IQual-communities naar eigen inzicht aan de slag kun-

nen. De KNMT stelt onder meer materialen beschikbaar. 
Met het oog op verplichte bij- en nascholing is IQual een 
interessante en boeiende aanrader. We zullen IQual dan 
ook actief blijven promoten. 

BIJBLIJVEN MET DE KNMT ACADEMY 
In 2017 is de KNMT Academy van start gegaan. Met deze 
vorm van bij- en nascholing ondersteunen we tandartsen 
in de praktische uitoefening van hun vak. De Academy 
richt zich op alle aspecten die naast het medisch-tand-
heelkundig handelen een belangrijke rol spelen in de 
praktijk. Vanaf het begin bleek de Academy in een be-
hoefte te voorzien. Het programma-aanbod van 2018 is 
veelzijdig en praktijkgericht. 

RICHTLIJNEN, PROTOCOLLEN EN PRAKTIJK-
STANDAARDEN
De KNMT stimuleert en faciliteert het werken volgens 
richtlijnen, protocollen en praktijkstandaarden en zorgt 
ervoor dat de protocollen en praktijkstandaarden up to 
date zijn. De ontwikkeling van klinische richtlijnen is uitbe-
steed aan het kennisinstituut mondzorg (KiMo). Bij de im-
plementatie van richtlijnen biedt de KNMT ondersteuning 
in de vorm van checklists, draaiboeken en workshops. 

De leden van de KNMT blijven 
zich aantoonbaar professioneel 
ontwikkelen. De KNMT speelt hierin 
een belangrijke faciliterende rol.  
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05
DICHTER BIJ DE LEDEN
Dat was de drijfveer van de veranderingen die we de afge-
lopen periode in gang hebben gezet. De voorbereidingen 
zijn zo goed als klaar en in 2018 staat de vereniging direct 
in contact met alle leden(groepen): de Ledenraad gaat 
van start en regiocoördinatoren zullen de contacten on-

derhouden met alle geledingen van de beroepsgroep. Uw 
input vertalen we in adequate dienstverlening. Of u tevre-
den bent? Dat meten we regelmatig met een ledenpeiling. 

BUREAU OP ORDE
De mondzorg verandert. Het ledenbestand van de KNMT 
en haar behoeften veranderen. Dat heeft gevolgen gehad 
voor de bureauorganisatie. Nu de reorganisatie groten-
deels is afgerond, staat een kleiner, maar slagvaardig en 
enthousiast team van medewerkers paraat om de voor-
nemens uit dit jaarplan uit te werken en te realiseren. U 
komt velen van hen zeker tegen bij een van de vele bijeen-
komsten en congressen die we ook in 2018 weer overal in 
het land organiseren. 

VALUE FOR MONEY
Uw lidmaatschap van de KNMT is veel waard. Kijk op  
knmt.nl/lidmaatschap voor alle ledenvoordelen. Om dit 
alles mogelijk te maken betalen alle leden nu nog dezelfde 
contributie. In 2018 werken we aan een nieuwe contribu-
tiestructuur die uitgaat van een basisbedrag, dat overi-
gens beduidend lager is dan de huidige contributie. U 
kunt dit pakket zelf aanvullen met diensten en services 
afgestemd op uw persoonlijke wensen en behoeften. In 
het najaar van 2018 wordt dit voorstel voorgelegd aan de 
Ledenraad. 

Om onze plannen te kunnen 
realiseren is een slagvaardige 
vereniging een absolute noodzaak. 
Daarbij hebben we ook ingezet op 
onze communicatie met de leden. 
Vanuit onze Newsroom houden we 
u nog sneller op de hoogte van alles 
wat er speelt binnen de mondzorg 
en binnen de vereniging. Door 
onze effectievere en efficiëntere 
manier van werken, hebben we de 
contributie substantieel kunnen 
verlagen.

05KLAAR VOOR DE TOEKOMST
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UW BELANGEN BEHARTIGD
•  Regiotoer over plannen bekostigingsstructuur 

mondzorg
• Leden op de hoogte over taakherschikking 
•  Onderbouwing noodzakelijke capaciteitsverhoging 

aantal tandartsen
•  Informatie over onderwerpen in Europees verband
•  Routekaart geldstromen bijzondere tandheelkunde

RICHTINGGEVEND AAN DE MONDZORG
•  Publieksvoorlichting over de relatie mondzorg - 

algemene gezondheid
•  Praktische ondersteuning aan tandartsen daarbij
•  Informatie en tools over keuze-informatie en

risicoprofiel
•  Voorlichtingsmateriaal over mondzorg voor jonge

kinderen
•  Mondzorg voor ouderen opgenomen in opleidingen 

DICHTER BIJ DE LEDEN
• Vanuit de Newsroom constant op de hoogte
• Ledenraad van start
• Ledenpeilingen en tevredenheidsonderzoeken 
• Regiocoördinatoren het land in
• Voorstel voor contributie op maat

SERVICES OP MAAT
• KNMT  label op producten en diensten
•  Voorlichting over gegevensbescherming en  

ICT en privacy
• Informatie over pensioenvoorziening
• Chatten met KNMT Ledenservice
• Voorlichting over opvolging Wet DBA

PROFESSIONELE ONTWIKKELING
• Duidelijkheid over alle vereisten uit de Wet BIG
• Registratiesysteem voor bij- en nascholing
• Online IQual-community
• Veelzijdig en laagdrempelig aanbod KNMT Academy
•  Checklists, draaiboeken en workshops over werken 

met richtlijnen en protocollen

HET JAARPLAN IN 1 OOGOPSLAG
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