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Toelichting 

Elk jaar wordt een analyse gemaakt van de omvang van de actieve beroepsgroep van tandartsen 

naar enkele achtergrondkenmerken. Dit gebeurt op basis van de tandartsenadministratie van de 

KNMT. Hierin worden alle in Nederland geregistreerde tandartsen, zowel leden als niet-leden van de 

KNMT opgenomen, voor zover zij op enigerlei wijze bij de KNMT bekend worden. Tot de actieve 

beroepsgroep worden gerekend degenen van 64 jaar of jonger met een bij de KNMT bekend woon- 

en/of werkadres in Nederland. 

Tot en met het jaar 2019 werd daarbij de actieve beroepsgroep steeds gedefinieerd als de 

tandartsen van 64 jaar of jonger met een bij de KNMT bekend woon- en/of werkadres in Nederland. 

Echter, met de wijziging in 2012 van de Algemene Ouderdomswet gaat de AOW-leeftijd geleidelijk 

omhoog. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor de pensioenleeftijd van tandartsen en daarmee voor 

hun beschikbaarheid voor de beroepsuitoefening. Daarom is per 2020 de bovengrens voor de 

actieve beroepsgroep opgeschoven naar 67 jaar.   

 

Figuur 1 (op de volgende pagina) laat zien hoe de beroepsgroep van actieve tandartsen zich sinds 

2003 in omvang heeft ontwikkeld en toont daarbij ook de verandering in de verdeling naar leeftijd 

daarbinnen.  

In 2003 waren er volgens de gegevens van de KNMT 7.623 geregistreerde tandartsen van 64 jaar of 

jonger met een bekend woon- en/of werkadres in Nederland. Van hen waren er 1.983 (26%) 39 jaar 

of jonger, behoorden er 2.798 (37%) tot de leeftijdsgroep van 40 tot en met 49 jaar en waren er 2.842 

(37%) 50 jaar of ouder.  

De beroepsgroep is, met enige schommelingen, gestaag gegroeid tot 9.777 tandartsen van 67 jaar of 

jonger per januari 2021. Zoals figuur 1 verder laat zien, is in de tussenliggende periode de middelste 

leeftijdsgroep van 40 t/m 49 jaar naar verhouding in omvang afgenomen. De groep van 30 t/m 39 

jaar is juist gegroeid. Dat geldt ook voor de oudste groep vanaf 60 jaar, maar dat komt deels door 

het optrekken van de leeftijdsgrens naar 67 jaar.  In 2021 is de verdeling 10% (tandartsen van 29 jaar 

of jonger), 27% (de groep van 30 t/m 39 jaar), 21% (de groep van 40 t/m 49 jaar), 19% (de groep van 

50 t/m 59 jaar) en 23% (de tandartsen van 60 t/m 67 jaar).   
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Figuur 1 

Ontwikkeling van het aantal tandartsen van (64) 67 jaar of jonger met een bekend woon- en/of  

werkadres in Nederland naar leeftijdsgroep, vanaf 2003 

 

 

 

Bron: (K)NMT-tandartsenadministratie 

#1 per 2020 ligt de grens bij 67 jaar 
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