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Tandartssector anno nu
“Vooral in krimpgebieden neemt het aantal tandartsen sterk af.”

Alles voor een glimlach

Ketens
Zo’n tien procent van de naar schatting 4.725 tandartspraktijken in Ne-
derland is onderdeel van een keten. Doordat er de komende jaren steeds 
meer praktijken worden overgenomen, zal het aantal tandartspraktijken 
met een of twee behandelkamers waarvan een tandarts eigenaar is, lang-
zaam dalen. Ketens zijn organisaties in de mondzorg, met meerdere prak-
tijken in bezit, waarvan de eigenaar geen tandarts is. Deze ketens bouwen 
hun positie gestaag uit door meer tandartspraktijken over te nemen. Voor 
de aantrekkelijke overnamekandidaten kijken investeerders naar het soort 
praktijk, de potentie en de geografische ligging. Vooral middelgrote prak-
tijken in en rond de grote steden zijn interessant voor de ketens. Hier is 
het makkelijker voor de ketens om personeel te werven. Jonge tandartsen 
blijven namelijk het liefst wonen en werken rond de stad waar ze afstu-
deerden; Nijmegen, Amsterdam en Groningen.

Tandartsen te kort
Het capaciteitstekort in de mondzorg wordt steeds groter. Het aantal pensioengerechtigde tandartsen is groter dan de instroom 
van nieuw afgestudeerde tandartsen. Per jaar betreden 210 nieuwe tandartsen de arbeidsmarkt, tegelijkertijd gaan ongeveer 300 
tandartsen met pensioen. Vooral in krimpgebieden neemt het aantal tandartsen daardoor sterk af. Daarnaast is 75% van de tand-
artsen tegenwoordig vrouwelijk en werkt parttime, terwijl de tandartsen die komende tijd met pensioen gaan voornamelijk man-
nelijke tandartsen zijn die fulltime werkten.

Jonge tandartsen
Steeds meer jonge tandartsen kiezen ervoor om niet een bestaande praktijk over te nemen. Dit komt onder meer doordat be-
staande praktijken soms niet voldoen aan de eisen van jonge tandartsen. Vroeger werkte een tandarts vaak alleen met een of twee 
assistenten. Maar tegenwoordig vinden tandartsen het leuk om zich te specialiseren en dan heb je een groter team nodig. Ook 
vinden zij het belangrijk om van elkaar te leren. Jonge tandartsen vinden de balans tussen werk en privé belangrijk en willen daarom 
geen eigen praktijk. Zij werken als ZZP’er en moeten van de belastingdienst meerdere opdrachtgevers hebben. Hierdoor werken 
zij vaak dus maar een à twee dagen per week in een praktijk.

Buitenlandse Tandartsen
Om het tekort aan tandartsen op te vangen, stromen tandartsen met een buitenlands diploma in. In 2021 hebben 136 tandartsen 
met een buitenlands diploma zich geregistreerd in het BIG-register. In 2020 was dit aantal nog 74. Om zich te registreren moeten 
zij wel een taaltoets afleggen.

Door Willemien van den Boom
Mondzorg Bergeijk

Steeds meer jonge 
tandartsen kiezen ervoor 
om niet een bestaande 
praktijk over te nemen

“


