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Barometer

Vacatures in  
tandarts praktijken 

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 tandarts- 
assistenten 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 mondzorg-
verleners en de ervaringen met het invullen van 
vacatures binnen het tandheelkundig team.   

 Y Tekort aan 
mondzorgverleners
Aan de orde kwam of men in de 

regio tekorten bemerkte van de 

verschillende mondzorgverle-

ners. Volgens de tandartsen 

was dit met name het geval 

voor tandarts-/preventieassis-

tenten (62%),  mondhygiënisten 

(59%) en tandartsen (58%). 

 Y Ervaringen in de 
eigen praktijk
Specifiek aan de 93 praktijk-

houders in het onderzoek werd 

gevraagd naar de situatie wat 

betreft vacatures in hun praktijk 

in de voorgaande 2 jaar. 

Ruim een derde (36%) liet 

weten in die periode gemiddeld 

1,4 vacature te hebben gehad 

voor de functie van tand-

arts-praktijkmedewerker.  

De meest recente vacature 

stond gemiddeld bijna 16 weken 

open en 72% van deze tandart-

sen gaf aan dat het moeilijk was 

geweest om deze ingevuld te 

krijgen. 

Ruim 4 van de 10 (42%) 

meldden dat in hun praktijk 

gemiddeld 1,4 vacature was 

geweest voor een mondhygië-

nist. De meest recente ervan 

stond gemiddeld 17 weken open 

en was volgens 74% van  

de desbetreffende praktijk-

houders met moeite ingevuld.  

Volgens 63% tenslotte waren in 

de praktijk gemiddeld 2,2 

vacatures geweest voor een 

tandarts- en/of preventieassis-

tent. De meest recente ervan 

had gemiddeld bijna 11 weken 

opengestaan. Daarbij zei 67% 

dat het moeilijk was geweest 

de assistent te vinden.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

7%tandtechnici

tandprothetici

MKA-chirurgen

orthodontisten

tandartsen

mondhygiënisten

(preventie)assistenten

8%

15%

22%

58%

59%

62%

tandarts-/
preventieassistent

mond-
hygiënist

tandarts-
praktijkmedewerker

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

63% 42% 36%

tandarts-/
preventieassistent

mondhygiënist tandarts-
praktijkmedewerker

67%

19%

14%

74%

8%

18%

72%

16%

12%

DOOR TANDARTSEN ERVAREN TEKORT AAN 
MONDZORGVERLENERS BINNEN HUN REGIO (N = 198)

TANDARTSPRAKTIJKEN MET ÉÉN OF MEER VACATURES  
IN DE VOORGAANDE TWEE JAAR (N = 90)

ERVAREN MOEITE VAN PRAKTIJKHOUDERS MET HET  
INVULLEN VAN DE MEEST RECENTE VACATURE (N = 32-57)

gemiddeld 2,2 vacatures/
meest recente vacature 
stond gemiddeld  
11 weken open

gemiddeld 1,4 vacatures/
meest recente vacature 
stond gemiddeld  
17 weken open

gemiddeld 1,4 vacatures/
meest recente vacature 
stond 16 weken open 

 (zeer) gemakkelijk   niet gemakkelijk, niet moeilijk   (zeer) moeilijk


