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Vacatures in
tandartspraktijken
Al enige jaren komen uit het veld signalen over
een tekort aan tandartsen. Ook zijn er geluiden
dat het moeilijk is om voor het tandheelkundig
team in praktijken mondhygiënisten en tandartsassistenten te vinden. Om beter zicht te krijgen op
deze situatie heeft de KNMT dit voorjaar een online
peiling gehouden. Hieraan deden 203 werkzame
tandartsen mee. In de enquête werd onder meer
gevraagd naar het ervaren tekort aan mondzorgverleners en de ervaringen met het invullen van
vacatures binnen het tandheelkundig team.
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TANDARTSPRAKTIJKEN MET ÉÉN OF MEER VACATURES
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DOOR TANDARTSEN ERVAREN TEKORT AAN
MONDZORGVERLENERS BINNEN HUN REGIO (N = 198)

ERVAREN MOEITE VAN PRAKTIJKHOUDERS MET HET
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