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Tandartsen
in de bijzondere zorg
Er zijn zes zogenoemde bijzondere zorggroepen:
gnathologie, kindertandheelkunde, maxillofaciale

FIGUUR 1
Aantal tandartsen in de zes bijzondere differentiaties

prothetiek (mfp), gehandicaptenzorg, angstbegeleiding en
gerodontologie. Tandartsen in de bijzondere zorg staan
klaar voor patiënten met een ernstige tandheelkundige,
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verstandelijke, lichamelijke of medische beperking. Zij zijn
veelal werkzaam in centra voor bijzondere tandheelkunde,
in gedifferentieerde praktijken en/of verbonden aan een
zorginstelling. In deze bijdrage wordt een algemeen
overzicht gegeven van deze tandartsen.
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Y Aantallen tandartsen

FIGUUR 2

Afgaande op de actuele informatie van de wetenschappe-

Tandartsen in de bijzondere zorg naar sekse (n = 234)

lijke verenigingen en van het tandartsenbestand van de
KNMT per januari 2022, zijn er in totaal 234 tandartsen
met een differentiatie in de bijzondere zorg.1 Van hen
hebben er overigens 12 een dubbele differentiatie.

2

totaal

30%

gnathologie

51%

kindertandheelkunde

Figuur 1 laat de aantallen zien.
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Y Verdeling naar sekse en leeftijd
Over het geheel genomen is 70% van deze tandartsen
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vrouw. Figuur 2 toont dat dit wel verschilt per differentia-
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gehandicaptenzorg (beide 89%) en de gnathologie (49%).
Bezien naar leeftijd is 20% van de tandartsen in de
bijzondere zorg 39 jaar of jonger, valt 40% in de leeftijds-
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FIGUUR 3
Tandartsen in de bijzondere zorg naar leeftijd (n = 234)

groep van 40 tot en met 49 jaar en is ook 40%
50 jaar of ouder (figuur 3). Ook hier vallen verschillen op
tussen de differentiaties. Veruit de meeste (88%) tandartsen in de angstbegeleiding zijn jonger dan 50 jaar, terwijl
de meeste (64%) tandartsen in de gerodontologie juist
50 jaar of ouder zijn. Z
1. De wetenschappelijke verenigingen VMBZ (angstbegeleiding en
gehandicaptenzorg), de NVGd (gerodontologen), de NVGPT
(gnathologen en tandartsen MFP) en de NVvK
(kindertandheelkunde)
2. Te weten: gnathologie + MFP: 7 tandartsen /
kindertandheelkunde + gehandicaptenzorg: 3 tandartsen / MFP
+ gehandicaptenzorg: 2 tandartsen
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