
 

 

Jaarverslag CTS 2020  

Het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) is overeenkomstig artikel 14, eerste lid, onder d. door 
de KNMT ingesteld en heeft op grond van de Regeling Specialismen Tandheelkunde de volgende taken:  
a. het vaststellen van het toetsingskader op grond waarvan deelgebieden der tandheelkunde als 

specialisme kunnen worden aangewezen;  
b. het aanwijzen van deelgebieden der tandheelkunde als specialisme, het besluit om het daarbij 

behorende register in te stellen en het vaststellen van de titel die een in dat register ingeschreven 
specialist mag voeren, alsmede het intrekken van een dergelijke aanwijzing en bijbehorende 
besluiten;  

c. het vaststellen van de eisen waaraan de desbetreffende specialistenopleiding moet voldoen;  
d. het instellen van een specialistenregister en het vaststellen van de eisen voor inschrijving in een 

register van specialisten (registratie) en van de eisen voor de verlenging van de inschrijving 
(herregistratie) en herintreding alsmede van niet in de wet genoemde gronden voor doorhaling 
en schorsing van de inschrijving;  

e. het vaststellen van voorwaarden die aan de registratie, herregistratie en herintreding kunnen 
worden verbonden; 

f. het instellen of opheffen van één of meerdere opleidingsregisters; 
g. het vaststellen van de eisen voor erkenning van (plaatsvervangend) opleiders en 

opleidingsinstellingen, alsmede van de voorwaarden die aan die erkenning kunnen worden 
verbonden;  

h. het doen van aanvragen aan de minister om een door het CTS vastgestelde specialistentitel aan 
te merken als wettelijk erkende specialistentitel als bedoeld in artikel 14, eerste lid van de Wet 
BIG. 

 

Vergaderingen en bestuurlijk overleg 

Het CTS heeft in 2020 tweemaal plenair vergaderd. Vanwege Corona gebeurde dat via videoverbinding. 
Het presidium van het CTS dat bestaat uit de voorzitter, vicevoorzitter en secretaris van het CTS, heeft 
in 2020 periodiek met elkaar afgestemd. Het presidium voerde ook overleg met de NVMKA en de RTS. 

De secretaris van het CTS woont als adviserend lid de vergaderingen van de RTS bij. De secretaris van 
de RTS woont als adviserend lid de vergaderingen van het CTS bij. De secretaris van het CTS heeft 
tevens overleg gevoerd met de andere colleges die op grond van artikel 14 van de Wet BIG zijn 
ingesteld.     

Besluiten 

Het CTS heeft in 2020 het Besluit Covid-19 vastgesteld. Dit is met terugwerkende kracht op 1 maart 
2020 in werking getreden. Met het Besluit Covid-19 verankerde het CTS de door de STS, de RTS en het 
CTS uitgewerkte regeling om tegemoet te komen aan de administratielast van specialisten tijdens de 
Coronacrisis in een collegebesluit. De regeling houdt in het kort in dat de herregistratieverplichting tot 
eind 2020 werd opgeschort. Daarnaast geldt een coulance op de eisen voor herregistratie. Die coulance 
geldt ook voor degenen die voor het eerst als specialist geregistreerd werden, voor herintreders DMO 
en voor buitenslands gediplomeerden. Daarnaast is het mogelijk gemaakt dat de opleiding van aiossen 
die vanwege Corona vertraging oplopen, voor ten hoogste met zes maanden kan worden verlengd.   

Het CTS heeft in 2020 ingestemd met het nieuwe landelijke opleidingsplan Mondziekten, Kaak- en 
Aangezichtschirurgie (MKA) met de titel Hoofdzaak 2. Het opleidingsplan is geactualiseerd en 
gemoderniseerd o.a. door de introductie van Entrustable Professional Activities (EPA’s). Met deze EPA’s 
worden de competenties geconcretiseerd in toetsbare onderdelen van de opleiding, waarvoor een aios 
gedurende de opleiding bekwaam verklaard wordt. Het datum van inwerkingtreding is 1 januari 2021. 



 

 

 

Met de herziening van het opleidingsplan, moest ook het Besluit Mondziekten, Kaak- en 
Aangezichtschirurgie 2018 worden aangepast. Het CTS heeft dat gedaan door de vaststelling van het 
nieuwe Besluit Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 2020. Met de vaststelling van dit besluit 
heeft het CTS ook een van de eisen voor erkenning van opleiders aangepast. Voor de beide specialismen 
kaakchirurgie en orthodontie is de eis dat de specialist voor erkenning als opleider minstens vijf jaar 
specialist moet zijn geweest vervangen door een termijn van drie jaar. Ook voor dit besluit is de datum 
van inwerkingtreding 1 januari 2021. 

Tot slot heeft het CTS in 2020 de conceptversie van een visienota voor de orthodontie 
becommentarieerd. De visienota is onder leiding van de KNMT opgesteld en in de loop van 2020 
gepubliceerd.  

 

Communicatie 

Een goede communicatie omtrent de werkzaamheden van het CTS is van belang voor de kennis van en 
het draagvlak voor de regelgeving van het CTS. Aan die communicatie draagt publicatie van de 
besluiten van het CTS op de website van de KNMT en in het KNMT-blad Nederlands Tandartsenblad bij.   

 
Leden 
 
Het CTS bestond op 31 december 2020 uit de volgende (adviserend) leden: 

LEDEN Einde benoemingstermijn: 
Benoemd op voordracht van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en 
Aangezichtschirurgie NVMKA 

 

 
Drie opleiders in de MKA werkzaam in een universitaire omgeving: 
PROF. DR. S.J. BERGÉ  (kaakchirurg)   

 
 
19-12-2022 II 

PROF. DR. J. DE. LANGE (kaakchirurg; vicevoorzitter) 19-12-2022 II 
PROF. DR. A.J.W.P.  ROSENBERG (kaakchirurg) 
 

19-12-2022 II 

Eén opleider in de MKA werkzaam in een niet-universitaire omgeving: 
DR. J.E. BERGSMA (kaakchirurg) 
 

 
19-12-2022 II 

Twee kaakchirurgen werkzaam in een niet-universitaire omgeving: 
DR. G.J. VAN BEEK (kaakchirurg) 

 
19-12-2022 II 

DRS. C.T.M. GERAEDTS (kaakchirurg) 
 

19-12-2022 II 

Aios kaakchirurgie: 
DRS. L.J. BEUMER (aios kaakchirurgie) 

 
19-12-2022 II 

  
Benoemd op voordracht van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten NVvO  

 
Drie opleiders in de orthodontie werkzaam in een universitaire omgeving: 
DR. R.E.G.  JONKMAN (orthodontist)  

 
19-9-2022 I 

PROF. DR. Y. REN (orthodontist) 19-9-2022 II 
DR. E.M. ONGKOSUWITO (orthodontist) 
 

19-9-2022 I 

Twee orthodontisten werkzaam in een niet-universitaire omgeving 
DRS. W.J.D.M. VAN BEERS (orthodontist; voorzitter) 

 
19-9-2022 II 

DRS. S.M. GEURTS (orthodontist)  
 

19-9-2022 I 



 

 

 

Aios orthodontie: 
DRS. H.A. OOSTENBRINK (aios orthodontie) 
 

 
7-12-2023 I 

 
Benoemd op voordracht van het Discipline Overleg Orgaan Tandheelkunde DOO-T 

 

Vacature 
 

 

Benoemd op voordracht van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische 
Centra NFU 

 

DRS. F.S. KROON (kaakchirurg, Erasmus MC) 
 

1-4-2023 I 

ADVISERENDE LEDEN  

MR. A. VAN DER VOORT VAN ZYP (secretaris RTS)  
MR. M.C.J. ROZIJN (secretaris CTS) 
 
 

 

Wijzigingen in 2020 
Er waren in 2020 enkele  mutaties in de samenstelling van het CTS.  
 
Vanwege het aflopen van zijn termijn als voorzitter, is prof. dr. J. de Lange per 22 april 2020 als 
voorzitter opgevolgd door drs. W.J.D.M. van Beers. 
Vanwege het aflopen van haar termijn als vicevoorzitter, is drs. W.D.J.M. van Beers per 22 april 2020 als 
vicevoorzitter opgevolgd door prof. dr. J. de Lange.  
 
Prof. dr. S.M. Peerdeman (neurochirurg, lid op voordracht van de NFU) heeft haar lidmaatschap per 1 
april 2020 opgezegd. Zij is per die datum opgevolgd door drs. F.S. Kroon. 
 
Dr. J.G.J. Schols (orthodontist, opleider werkzaam in een universitaire omgeving, lid op voordracht van 
de NVvO) heeft zijn lidmaatschap per 1 mei 2020 opgezegd. Hij is per 1 juli 2020 opgevolgd door dr. 
E.M. Ongkosuwito.  
 
Het lidmaatschap van drs. C.G. Oey (aios orthodontie, lid op voordracht van de NVvO) is vanwege 
afronding van zijn opleiding per 1 november 2020 beëindigd. Hij is per 7 december 2020 opgevolgd door 
drs. H.A. Oostenbrink.  
 
 

 


