
MEER INFORMATIE EN REAGEREN

Spreekt het u aan beleid te maken voor bijzondere zorggroepen en oplossingen te zoeken voor bestaande en 
toekomstige knelpunten? Stuur dan uw reactie met korte motivatie vóór 1 mei 2017 naar r.neumann@knmt.nl.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) is dé beroeps-
organisatie van tandartsen en tandartsspecialisten. Ruim 80% van de beroepsgroep is bij de KNMT 
aangesloten. De KNMT levert een concrete bijdrage aan de goede kwaliteit van de tandheelkundige  
zorg en ondersteunt haar leden bij hun beroepsuitoefening. 

De KNMT zoekt voor de Commissie Bijzondere Zorggroepen

De Commissie Bijzondere Zorggroepen (CBZ) adviseert het KNMT-hoofdbestuur op het gebied van mondzorg 
voor bijzondere zorggroepen. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn bijzondere tandheelkunde in de 
algemene praktijk, tandheelkunde binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) en mondzorg voor kwetsbare groepen. 
Bij deze laatste groep valt onder meer te denken aan kwetsbare ouderen, angstige patiënten, mensen met een 
lichamelijke- of verstandelijke beperking,  psychiatrische problematiek, mensen met financiële problemen, of 
dak- en thuislozen.

TAKEN
De commissie ondersteunt het bureau van de KNMT 
bij het initiëren en uitvoeren van beleid. Daarnaast 
volgt en toetst zij activiteiten die vallen onder haar 
expertise. Voorbeelden van recente werkzaamheden 
zijn:
- Charitatief project opzetten voor mensen die 

vanwege financiële redenen niet naar de tandarts 
gaan;

- Pilotstudies opzetten voor case finding en 
multidisciplinaire samenwerking in de mondzorg 
voor ouderen;

- Advies en beleid t.b.v. het KNMT jeugdbeleid, zorg 
voor gedetineerden en mondzorg aan asielzoekers;

- Inhoudelijke beoordeling van diverse richtlijnen 
gericht op zorg aan bijzondere zorggroepen.

FUNCTIEPROFIEL
De CBZ zoekt een tandarts die (deels) werkzaam is in 
de algemene praktijk en ervaring en affiniteit heeft 
met de bijzondere tandheelkunde en kwetsbare 
groepen. 

Kennis van wet- en regelgeving op het gebied van de 
Wlz en bijzondere tandheelkunde is een pré. U bent 
communicatief vaardig en heeft gevoel voor politieke 
verhoudingen.

De commissie komt ongeveer vier tot vijf keer per jaar 
bijeen in Utrecht. Daarnaast wordt incidenteel per 
e-mail een beroep gedaan op uw kennis en expertise. 
Als CBZ-lid ontvangt u een vacatie- en 
reiskostenvergoeding.

Een enthousiast commissielid 

koninklijke nederlandse maatschappij 
tot  bevordering der  tandheelkunde

verbindt


