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Je studeert tandheelkunde, weet alles van de plaats waar je studeert, 
kent talloze medestudenten. Maar weet je ook in wat voor ‘omgeving’ 
je terechtkomt als je bent afgestudeerd? Hoeveel tandartsen er zijn, 

en tandarts-specialisten? Hoeveel vrouwen, hoeveel mannen, hoeveel 
uur ze werken en in welke hoedanigheid? NT/Dentz zet samen met de 

onderzoeksafdeling van de KNMT wat getallen voor je op een rij.

Aantal tandartsen, orthodontisten en MKA-chirurgen 
van 67 jaar of jonger met een bekend woon- en/of 
werkadres in Nederland, per januari 2021

tandartsen 9.777

orthodontisten 340

MKA-chirurgen 337
BRON: TANDARTSENADMINISTRATIE KNMT / WWW.STAATVANDEMONDZORG.NL

Sekse van tandartsen, orthodontisten en MKA-chirurgen 
van 67 jaar of jonger met een bekend woon- en/of 
werkadres in Nederland, per januari 2021

man vrouw n

tandartsen 55% 45% 9.777

orthodontisten 56% 44% 340

MKA-chirurgen 78% 22% 337
BRON: TANDARTSENADMINISTRATIE KNMT / WWW.STAATVANDEMONDZORG.NL

Leeftijd van tandartsen, orthodontisten en MKA-chirurgen van 67 jaar 
of jonger met een bekend woon- en/of werkadres in Nederland, per 
januari 2021

<= 39 jaar 40-59 jaar 60-67 jaar n

tandartsen 37% 40% 23% 9.777

orthodontisten 21% 59% 20% 340

MKA-chirurgen 22% 58% 20% 337
BRON: TANDARTSENADMINISTRATIE KNMT / WWW.STAATVANDEMONDZORG.NL

Regio van vestiging van tandartsen, orthodontisten en MKA-chirurgen 
van 67 jaar of jonger met een bekend woon- en/of werkadres in 
Nederland, per januari 2021

noord oost zuid west n

tandartsen 10% 18% 19% 53% 9.777

orthodontisten 9% 18% 21% 52% 340

MKA-chirurgen 13% 18% 18% 51% 337
BRON: TANDARTSENADMINISTRATIE KNMT

Afstudeerplaats van tandartsen van 67 jaar of jonger 
met een bekend woon- en/of werkadres in Nederland, 
per januari 2021(n = 9.777)

Amsterdam 39%

Nijmegen 21%

Groningen 14%

Utrecht (gesloten) 7%

buitenland (inclusief onbekend) 19%
BRON: TANDARTSENADMINISTRATIE KNMT / WWW.STAATVANDEMONDZORG.NL 

Afstudeerplaats van tandartsen van 67 jaar of jonger 
met een bekend woon- en/of werkadres in Nederland, 
per januari 2021 (n = 9.777)

niet gedifferentieerd 94%

wel gedifferentieerd 6%
BRON: TANDARTSENADMINISTRATIE KNMT / WWW.STAATVANDEMONDZORG.NL

Tandartsen in 
Nederland: wie, 

wat en waar
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Wijze waarop tandartsen van 67 jaar of jonger met een 
bekend woon- en/of werkadres in Nederland werkzaam 
waren, per januari 2021 (n = 9.777)

als tandarts-praktijkhouder 60%

als tandarts-medewerker en/of waarnemer 
(meestal zzp)

30%

als tandarts in loondienst bij een instelling 8%

op een andere wijze 2%
BRON: TANDARTSENADMINISTRATIE KNMT / WWW.STAATVANDEMONDZORG.NL

Aantal uren dat praktijkhoudende en niet-praktijkhoudende tandartsen 
van 67 jaar of jonger met een bekend woon- en/of werkadres in 
Nederland in 2020 gemiddeld per week werkzaam waren

praktijkhoudend niet-praktijkhoudend

32 uur of minder 16% 44%

33 – 40 uur 33% 34%

41 uur of meer 51% 22%

gemiddeld aantal uren 41,0 32,9

n 239 147
BRON: ONDERZOEK TANDHEELKUNDIGE PRAKTIJKVOERING 2020

Aantal declarabele en niet-declarabele uren dat praktijkhoudende 
en niet-praktijkhoudende tandartsen van 67 jaar of jonger met een 
bekend woon- en/of werkadres in Nederland in 2020 gemiddeld per 
week werkzaam waren

praktijkhoudend niet-praktijkhoudend

declarabele uren (stoeluren) 31,4 28,5

niet-declarabele uren 9,5 4,4

totaal 41,0 32,9

n 239 147
BRON: ONDERZOEK TANDHEELKUNDIGE PRAKTIJKVOERING 2020 / WWW.STAATVANDEMONDZORG.NL

Schatting van het aantal tandartspraktijken in 
Nederland en het aandeel van verschillende typen 
praktijken

solopraktijk 32%

samenwerkingspraktijk 59%

ketenpraktijk 9%

totaal aantal tandartspraktijken 4.400
BRON: WWW.STAATVANDEMONDZORG.NL

Bron: KNMT-afdeling Onderzoek


