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 Y Aantallen
Het precieze aantal tandarts- en 

preventieassistenten in Nederland 

is niet bekend. Maar op basis van 

onderzoeksgegevens van de  

KNMT over de praktijkvoering  

van tandartsen in 2020 (project 

Peilstations) en de hoeveelheid 

tandartspraktijken kan worden 

geschat dat Nederland anno 2021 

zo’n 20.000 tandarts- en preven-

tieassistenten telde. 

 Y Werkzaamheid
In 2020 waren in vrijwel alle (97%) 

tandartspraktijken één of meer 

tandarts- en/of preventieassisten-

ten werkzaam. Figuur 1 toont de 

werkzaamheid van deze assisten-

ten voor solopraktijken (met 1 

tandarts) en samenwerkings-

praktijken (2 of meer tandartsen), 

respectievelijk ongeveer een derde 

en twee derde van alle praktijken. 

In het algemeen zijn in 35% van de 

praktijken alleen tandartsassisten-

ten werkzaam. In 50% zijn daar-

naast ook preventieassistenten 

actief en/of assistenten die beide 

taken combineren. Verder werken 

in 15% van de praktijken uitsluitend 

preventieassistenten en/of 

assistenten die gecombineerd 

actief zijn. Opvallend is dat in de 

meeste (58%) solopraktijken 

uitsluitend tandartsassistenten 

werken, terwijl in de meeste (76%) 

van de samenwerkingspraktijken 

(ook) preventie- en/of gecombi-

neerd actieve assistenten 

 werkzaam zijn. 

 Y Fte’s 
Gemiddeld waren tandarts- en 

preventieassistenten in tandarts-

praktijken in 2020 tezamen 100,6 

uren per week actief. Uitgaande 

van de voltijdsnorm van 38 uur per 

week (KNMT-arbeidsvoorwaarden-

regeling 2022) komt dit neer op  

2,6 fte’s. Zoals figuur 2 laat zien, 

hebben de praktijken daarbij 

gemiddeld 1,4 fte tandartsassisten-

ten, 0,3 fte preventieassistent en 

0,9 fte’s gecombineerd actieve 

assistenten. Z

Tandarts- en  
preventieassistenten
Tandartsassistenten zijn niet weg te denken in tandarts
praktijken. Ze assisteren bij de zorgverlening aan de stoel 
en zijn verantwoordelijk voor onder meer het beheer van 
materialen en instrumentarium, voor de praktijkhygiëne  
en voor allerlei administratieve taken rond de patiënt
behandeling. Bovendien geeft de wet BIG tandartsen de 
mogelijkheid om bepaalde tandheelkundige taken aan 
preventieassistenten te delegeren. Hoeveel tandarts en 
preventieassistenten zijn er eigenlijk in Nederland en voor 
hoeveel fte’s zijn ze werkzaam in tandarts praktijken? solopraktijken
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Aantal fte's dat tandarts- en  
preventieassistenten in solo- en  

samenwerkingspraktijken werkzaam zijn
(n=209)
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Werkzaamheid van tandarts-  
en  preventieassistenten in  

solo- en samenwerkingspraktijken
(n=227)
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