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Kenmerken van tandartsen die in de periode van januari 2017 tot 
januari 2022 zijn ingestroomd of uitgestroomd in de groep van 
‘actieve’ tandartsen

Aantal ‘actieve’ tandartsen per januari 2017 en per januari 
2022 en in- en uitstroom tussen deze twee momenten

‘actieve’ tandartsen per januari 2017 9.457
- instroom 2017 – 2021 + 1.957
- uitstroom 2017 – 2021 - 2.054
‘actieve’ tandartsen per januari 2022 9.360
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Jaarlijks maakt de afdeling Onderzoek en Informatie-

voorziening van de KNMT op basis van het tandart-

senbestand een overzicht van de omvang en samen-

stelling van de ‘actieve’ beroepsgroep van tandartsen. 

Voor deze bijdrage zijn deze gegevens van januari 2017 

en januari 2022 naast elkaar gelegd. Dit geeft een 

beeld van de in- en uitstroom in de 5 tussenliggende 

jaren, dus van de omvang van de groep ‘starters’ en de 

groep ‘stoppers’ in die periode. 

 Y De actieve beroepsgroep
Bij de KNMT is niet van alle tandartsen bekend of zij al of 

niet werkzaam zijn. Als indicatie van de actieve beroeps-

groep wordt daarom uitgegaan van al degenen met een 

bekend praktijk- en/of privéadres in Nederland, met 

uitzondering van gepensioneerden. Jarenlang is hierbij 

de geldende AOW-leeftijd van 64 jaar als bovengrens 

aangehouden. Maar naar aanleiding van de verhoging van 

de AOW-leeftijd en andere maatschappelijke ontwikkelin-

gen is per 2020 de bovengrens opgeschoven naar 67 jaar. 

Omwille van de vergelijkbaarheid is hier ook voor 2017 t/m 

2019 uitgegaan van deze bovengrens.

 Y Ontwikkeling
Figuur 1 laat zien dat er per januari 2017 volgens de tand-

artsenadministratie van de KNMT 9.457 ‘actieve’ tandart-

sen waren met een praktijk- en/of privéadres in Neder-

land. In de 5 jaar erna stroomden 2.054 tandartsen uit 

en 1.957 in, waarmee het aantal ‘actieve’ tandartsen per 

januari 2022 op 9.360 uitkwam. Figuur 2 laat de verschil-

len zien tussen de in- en de uitstromers. Zo is van eerstge-

noemde groep 63% vrouw en is van laatstgenoemden 79% 

man. Verder is 42% van de instromers afgestudeerd in het 

buitenland, terwijl bij de uitstromers 9% een buitenlands 

diploma heeft. Ook zijn de instromers naar verhouding 

in veel gevallen geboren na 1980 en de uitstromers naar 

verhouding vaak voor 1960. Z
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