Besluit van 21 juni 2021 houdende de wijziging van de
volgende besluiten: ∗
Besluit Dento-Maxillaire Orthopaedie 2018 van 8 december 2017;
Besluit Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 2020 van 26
oktober 2020);
Besluit Covid-19 van 26 oktober 2020.
Het College Tandheelkundige Specialismen,

gelet op artikel 14, tweede lid, onder d. van de Wet op de Beroepen in de Individuele
Gezondheidszorg en artikel 12 van de Regeling specialismen tandheelkunde van de
Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde;
gezien de adviezen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der
Tandheelkunde, de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en
Aangezichtschirurgie en de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen,

BESLUIT:

* In de Staatscourant van (), nr. () is mededeling gedaan van de vaststelling van dit besluit en van de instemming van de
Minister voor Medisch Zorg met dit besluit.

I

Het Besluit Dento-Maxillaire Orthopaedie 2018 wordt als volgt gewijzigd:

A.

Aan artikel A.1. wordt een begripsomschrijving toegevoegd, die als volgt luidt:
beroepskwalificaties
Kwalificaties in het specialisme Dento-Maxillaire
Orthopaedie, die worden gestaafd door een
opleidingstitel, een bekwaamheidsattest of
beroepservaring.

B.

Aan artikel A.1. wordt een begripsomschrijving toegevoegd, die als volgt luidt:
of
En/of

C

Artikel D.6, tweede lid, komt als volgt te luiden:
2.
Indien de aanvraag bedoeld in het eerste lid, meer dan vijf jaar na afgifte van
het bewijs van het voltooid hebben van de opleiding tot orthodontist, door
de bevoegde autoriteiten van het land van oorsprong of herkomst, bij de RTS
wordt ingediend, en de RTS oordeelt dat de aanvraag voor het overige aan
de vereisten voor registratie voldoet, dan vindt registratie slechts plaats,
indien de betrokken tandarts voldoet aan de eisen van de artikelen D.15,
eerste lid en D.16., met dien verstande dat de deskundigheidsbevordering als
bedoeld in artikel D.16. niet geaccrediteerd hoeft te zijn, danwel nadat de
betrokken tandarts met goed gevolg een individueel scholingsprogramma
heeft voltooid, in welk geval paragraaf II-B van dit hoofdstuk van
overeenkomstige toepassing is.

D

De toelichting op artikel D.6, tweede lid, komt als volgt te luiden:
Tweede lid: bij een aanvraag langer dan vijf jaren na de afgifte van het bewijs van
het voltooid hebben van de opleiding tot specialist Dento-Maxillaire Orthopaedie,
door de bevoegde autoriteiten van het land van oorsprong of herkomst, moet de
aanvrager diens specialistische vaardigheden voldoende hebben bijgehouden.
Hiermee wordt aansluiting gezocht bij artikel D.2. Een alternatief is dat de
aanvrager een individueel scholingsprogramma met goed gevolg heeft doorlopen.

E.

In artikel D.14, derde lid, wordt de zinsnede ‘(…) de inschrijving eenmalig (…)’
vervangen door ‘(…) de inschrijving gedurende de registratie als specialist
eenmalig (…)’.

F.

Aan artikel D.14. worden een vierde en vijfde lid toegevoegd, die als volgt
luiden:
4.
De specialist, bedoeld in het eerste lid, kan een verzoek tot herregistratie vier
maanden of langer voorafgaand aan de expiratiedatum van de lopende
registratie bij de RTS indienen, zodat, in afwijking van artikel D.13, eerste lid
aanhef, de referteperiode voor de beoordeling van de herregistratie vijf jaar
voorafgaand aan de datum van het verzoek om vervroegde herregistratie is.
Bij de beoordeling tellen deskundigheidsbevordering of kwaliteitsvisitatie die
in het kader van een voorgaande herregistratie onder voorwaarde als
bedoeld in het derde lid, zijn voltooid, niet mee.
5
In geval van toewijzing van het verzoek tot vervroegde herregistratie,
bedoeld in het vierde lid, door de RTS, gaat de periode van herregistratie in
op de eerste dag na afloop van de vigerende termijn van inschrijving, met
dien verstande dat voor de duur van de herregistratie wordt uitgegaan van
de datum van het verzoek.

G.

Er wordt een toelichting op artikel D.14 ingevoegd, die als volgt luidt:
Artikel D.14. Verzoek en duur herregistratie
Derde lid: een specialist kan op grond van dit lid slechts eenmaal aanspraak maken
op een herregistratie onder de voorwaarde genoemd in artikel D.13, eerste lid onder
b en c. Het is dus niet mogelijk om de ene keer een voorwaarde te krijgen op de
deskundigheidsbevordering (b), en een andere keer op de deelname aan het
visitatieprogramma ( c). Hiermee wordt voorkomen dat een specialist die meerdere
malen niet volledig aan herregistratie-eisen voldoet, telkens op een andere
grond onder voorwaarden wordt geherregistreerd.
Vierde en vijfde lid: door dit vierde en vijfde lid is het mogelijk dat een specialist een
verzoek tot herregistratie ook al kan indienen lang voordat de lopende
herregistratie is verstreken. Voor specialisten die nog maar een paar jaar
geregistreerd willen zijn kan dit een uitkomst bieden, of voor de specialisten die
voorzien dat ze in een laatste periode van hun registratie niet actief zullen zijn als
specialist. Bij de beoordeling van het verzoek, wordt dan bezien of de specialist aan
de eisen voor herregistratie voldoet, over de periode van vijf jaar voorafgaand aan
het verzoek tot vervroegde herregistratie. Daarbij is het mogelijk dat er overlap is
met de referteperiode van de vorige herregistratie. Daardoor kan het zijn dat een
kwaliteitsvisitatie of punten voor deskundigheidsbevordering nog een keer
meetellen. Dat doet niet af aan de waarde van een kwaliteitsvisitatie of gevolgde
bij- en nascholing.
Dit is ingevolge het vierde lid, tweede volzin slechts anders als die kwaliteitsvisitatie
of deskundigheidsbevordering zijn afgerond in het kader van een herregistratie
onder voorwaarde, als bedoeld in het derde lid. In die voorwaarde moet immers een
tekort bij een vorige herregistratie worden ingehaald. Die tellen niet mee voor de
vervroegde herregistratie.
Vijfde lid: De duur van de vervroegde herregistratie wordt bepaald aan de hand van
de datum van het verzoek voor vervroegde herregistratie. Bij een volledige termijn
wordt gerekend met een termijn van vijf jaar vanaf dat verzoek. Als de lopende
registratietermijn bijvoorbeeld nog twee jaar loopt, dan zal de nieuwe termijn
formeel worden beperkt tot drie jaar. Die formele termijn van drie jaar gaat dan
twee jaar later in, namelijk op de dag na afloop van die vigerende termijn.

H.

In artikel D.20, zesde lid, wordt de zinsnede ‘(…) kan de tandarts opnieuw
worden ingeschreven (…)’ vervangen door ‘(…) kan de tandarts eenmalig
opnieuw worden ingeschreven (…)’

I.

Er wordt een toelichting op artikel D.20. toegevoegd, die als volgt komt te
luiden:
Artikel D.20. Herintreding
Zesde lid: De mogelijkheid in dit lid om bij herintreding voor één jaar te worden
ingeschreven om alsnog te voldoen aan de eis om deel te nemen aan de
kwaliteitsvisitatie en deze met goed gevolg af te ronden, is eenmalig. Zo wordt
voorkomen dat een tandarts meermalen achtereen van deze constructie gebruik
kan maken.

II

Het Besluit Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 2020 wordt als volgt
gewijzigd:

A.

Aan artikel A.1. wordt een begripsomschrijving toegevoegd, die als volgt luidt:

beroepskwalificaties

Kwalificaties in het specialisme Mondziekten, Kaak- en
Aangezichtschirurgie, die worden gestaafd door een
opleidingstitel, een bekwaamheidsattest of
beroepservaring.

B.

Aan artikel A.1. wordt een begripsomschrijving toegevoegd, die als volgt luidt:
of
En/of

C.

Artikel C.8, onder f, komt als volgt te luiden:
f.
er staat een polikliniek ter beschikking van de opleiding;

D

Artikel C.10, onder g, komt te vervallen.

E

Artikel D.6, tweede lid, komt als volgt te luiden:
2.
Indien de aanvraag bedoeld in het eerste lid, meer dan vijf jaar na afgifte van
het bewijs van het voltooid hebben van de opleiding tot Kaakchirurg, door de
bevoegde autoriteiten van het land van oorsprong of herkomst, bij de RTS
wordt ingediend, en de RTS oordeelt dat de aanvraag voor het overige aan
de vereisten voor registratie voldoet, dan vindt registratie slechts plaats,
indien de betrokken tandarts voldoet aan de eisen van de artikelen D.20,
eerste lid en D.21., met dien verstande dat de deskundigheidsbevordering,
bedoeld in artikel D.21. niet geaccrediteerd hoeft te zijn, danwel nadat de
betrokken tandarts met goed gevolg een individueel scholingsprogramma
heeft voltooid, in welk geval paragraaf II-C van dit hoofdstuk en artikel D.25,
derde en vierde lid van overeenkomstige toepassing zijn.

F

De toelichting op artikel D.6, tweede lid, komt als volgt te luiden:
Tweede lid: bij een aanvraag langer dan vijf jaren na de afgifte van de erkenning,
moet de aanvrager diens specialistische vaardigheden voldoende hebben
bijgehouden. Hiermee wordt aangesloten bij artikel D.2. Een alternatief is dat de
aanvrager een individueel scholingsprogramma met goed gevolg heeft doorlopen.

G

In artikel D.18. wordt een vijfde lid toegevoegd, dat als volgt luidt:
5.
Onder zeer bijzondere omstandigheid als bedoeld in het tweede lid wordt in
elk geval verstaan de specialist die aantoonbaar eenmalig niet heeft kunnen
deelnemen aan het visitatieproces van de NVMKA, omdat de maatschap
waarin deze is ingestroomd, niet meer in de referteperiode van de specialist
wordt gevisiteerd. De dispensatie kan niet verleend worden aansluitend op
een registratie onder de voorwaarde van afronding van een
kwaliteitsvisitatie, als bedoeld in artikel D.19, vierde of vijfde lid.

H

Er wordt een toelichting op artikel D.18 toegevoegd, die als volgt luidt:
D.18. Eisen herregistratie
Vijfde lid: in dit lid wordt bepaald dat het veranderen van maatschap eenmalig in de
loopbaan de specialist reden kan zijn om dispensatie te verlenen voor het niet
kunnen voldoen aan de visitatie-eis voor herregistratie.
Daarvoor zal de betreffende specialist moeten aantonen dat de maatschappen waar
deze heeft gewerkt niet door de NVMKA zijn gevisiteerd. Het is aan de kaakchirurg
om dit middels een schriftelijke verklaring van de NVMKA aan te tonen.
Naast de eis van eenmaligheid kan de dispensatie niet worden verleend als deze
volgt op een herregistratie waarbij de kwaliteitsvisitatie nog moet worden

ingehaald. Dit voorkomt dat een specialist door overstappen naar andere
maatschappen langer dan 10 jaar niet wordt gevisiteerd in het kader van diens
herregistratie.
I

Aan artikel D.19, zesde lid, wordt een zin toegevoegd, die als volgt luidt:
De in het vierde of vijfde lid geboden mogelijkheid tot herregistratie onder
voorwaarde, is niet mogelijk nadat de RTS in het kader van de voorafgaande
herregistratie dispensatie heeft verleend van de visitatie als bedoeld in artikel D.18,
tweede lid.

J

Aan artikel D.19. wordt een zevende en achtste lid toegevoegd, die als volgt
luiden:
7.
De specialist, bedoeld in het eerste lid, kan een verzoek tot herregistratie vier
maanden of langer voorafgaand aan de expiratiedatum van de lopende
registratie bij de RTS indienen, zodat, in afwijking van artikel D.18, eerste lid
aanhef, de referteperiode voor de beoordeling van de herregistratie vijf jaar
voorafgaand aan de datum van het verzoek om vervroegde herregistratie is.
Bij de beoordeling tellen deskundigheidsbevordering of kwaliteitsvisitatie die
in het kader van een voorgaande herregistratie onder voorwaarde als
bedoeld in het derde lid, zijn voltooid, niet mee.
8.
In geval van toewijzing van het verzoek tot vervroegde herregistratie,
bedoeld in het zevende lid, door de RTS, gaat de periode van herregistratie,
in op de eerste dag na afloop van de vigerende termijn van inschrijving, met
dien verstande dat voor de duur van de herregistratie wordt uitgegaan van
de datum van het verzoek.

K

De toelichting op artikel D.19, zesde, zevende en achtste lid, komt als volgt te
luiden:
Zesde lid: een specialist kan op grond van dit lid slechts eenmaal aanspraak maken
op een herregistratie onder de voorwaarde genoemd in het derde, vierde of vijfde
lid. Het is dus niet mogelijk om de ene keer een beroep te doen op bijvoorbeeld het
derde lid, en een andere keer op het vierde lid. Hiermee wordt voorkomen dat een
specialist die meerdere malen niet volledig aan herregistratie-eisen voldoet, telkens
op een andere grond onder voorwaarden wordt geherregistreerd. Als de RTS bij de
vorige herregistratie dispensatie heeft verleend voor het visitatieproces van de
NVMKA, is de herregistratie onder voorwaarde niet mogelijk.
Zevende en achtste lid: door dit zevende en achtste lid is het mogelijk dat een
specialist een verzoek tot herregistratie ook al kan indienen lang voordat de
lopende herregistratie is verstreken. Voor specialisten die nog maar een paar jaar
geregistreerd willen zijn kan dit een uitkomst bieden, of voor de specialisten die
voorzien dat ze in een laatste periode van hun registratie niet actief zullen zijn als
specialist. Bij de beoordeling van het verzoek, wordt dan bezien of de specialist aan
de eisen voor herregistratie voldoet, over de periode van vijf jaar voorafgaand aan
het verzoek tot vervroegde herregistratie. Daarbij is het mogelijk dat er overlap is
met de referteperiode van de vorige herregistratie. Daardoor kan het zijn dat een
kwaliteitsvisitatie of punten voor deskundigheidsbevordering nog een keer
meetellen. Dat doet niet af aan de waarde van een kwaliteitsvisitatie of gevolgde
bij- en nascholing.
Dit is ingevolge het zevende lid, tweede volzin slechts anders als die
kwaliteitsvisitatie of deskundigheidsbevordering zijn afgerond in het kader van een
herregistratie onder voorwaarde, als bedoeld in het vierde of vijfde lid. In die

voorwaarde moet immers een tekort bij een vorige herregistratie worden
ingehaald. Die tellen niet mee voor de vervroegde herregistratie.
Achtste lid: De duur van de vervroegde herregistratie wordt bepaald aan de hand
van de datum van het verzoek voor vervroegde herregistratie. Bij een volledige
termijn wordt gerekend met een herregistratietermijn van vijf jaar vanaf dat
verzoek. Als de lopende registratietermijn bijvoorbeeld nog twee jaar loopt, dan zal
de nieuwe termijn formeel worden beperkt tot drie jaar. Die formele termijn van
drie jaar gaat dan twee jaar later in, namelijk op de dag na afloop van die vigerende
termijn.
L

In artikel E.1, derde lid, wordt het jaartal 2020 vervangen door het jaartal 2019.

III

Het Besluit Covid-19 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel A.4, tweede lid, komt als volgt te luiden:
2.
In afwijking van artikel D.16 van het Besluit DMO, wordt voor elke maand dat
een orthodontist als zodanig in de referteperiode voor herregistratie is
geregistreerd in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2021,
drie geaccrediteerde punten afgetrokken van het voor herregistratie vereiste
aantal geaccrediteerde punten aan deskundigheidsbevorderende
activiteiten, tot een maximum van in totaal 66 punten.

B

De toelichting op artikel A.4, tweede lid, komt als volgt te luiden:
Tweede lid: Voor de specialisten waarvan de inschrijving eindigt in de periode van 1
maart 2020 tot en met 28 februari 2025 gold aanvankelijk de regeling dat de RTS
een tegemoetkoming zou toepassen van 20% (40 punten) op de eisen voor
herregistratie ten aanzien van de in de vijf voorafgaande jaren te behalen bij- en
nascholingspunten (deskundigheidsbevordering). In die regeling werd ervan
uitgegaan dat Covid-19 de mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering zou
beperken tot uiterlijk 1 maart 2021. Intussen is duidelijk geworden dat dat effect
nog langer is dan destijds is ingeschat. Duidelijk is geworden dat Corona ten aanzien
van deskundigheidsbevordering ook voor een groot deel van 2021 belemmerend
werkt. Anderzijds is er veel online aanbod gekomen, waarvan relatief makkelijk
gebruik gemaakt kan worden. Om ook in 2021 tegemoet te komen aan de
beperkingen van Corona op de deskundigheidsbevordering, heeft het CTS de
tegemoetkoming in punten verruimd naar heel 2021. Het CTS schat in dat in elk
geval vanaf 1 januari 2022 weer als vanouds aan deskundigheidsbevordering kan
worden voldaan.
Het tweede lid heeft tot gevolg dat alle specialisten waarvan de periode van 1 maart
2020 tot en met 31 december 2021 geheel of ten dele in de referteperiode voor
herregistratie valt, een tegemoetkoming krijgen op de eisen voor herregistratie ten
aanzien van de te behalen bij- en nascholingspunten. De tegemoetkoming geldt
dan ook niet voor het zogenaamde ‘inhaaljaar’ voor een tekort aan
deskundigheidsbevordering bij de vorige herregistratie. Gerekend wordt met drie
punten voor elke maand dat de referteperiode voor herregistratie van de specialist
in die periode valt. Het totale aantal toe te kennen punten is op 66 gesteld. Dit
maximum is gesteld om te zorgen dat iedereen tot hetzelfde maximum van deze
regeling gebruik kan maken.
Deze regeling is overigens een tegemoetkoming, geen absoluut recht. Dat houdt in
dat als een specialist punten ‘over houdt’, dan kunnen deze niet worden gebruikt
voor een herregistratie waarvan de referteperiode buiten de periode valt van 1
maart 2020 tot en met 31 december 2021. Punten die de RTS vanwege een eerdere
Covid-regeling (ten hoogste 40 punten) al heeft toegekend, worden verrekend.

Deze regeling is ook van toepassing op specialisten die in deze periode voor het
eerst als zodanig worden geregistreerd. De nieuwe herregistrati
C

Artikel A.4, zesde lid, en de bijbehorende toelichting komen te vervallen.

D

Artikel A.5, tweede lid, komt als volgt te luiden:
2.
In afwijking van artikel D.21 van het Besluit MKA, wordt voor elke maand dat
een kaakchirurg als zodanig in de referteperiode voor herregistratie is
geregistreerd in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2021,
drie geaccrediteerde punten afgetrokken van het voor herregistratie vereiste
aantal geaccrediteerde punten aan deskundigheidsbevorderende
activiteiten, tot een maximum van in totaal 66 punten. Van het resterende
aantal vereiste deskundigheidsbevorderende activiteiten is ten minste 75%
van de activiteiten vakinhoudelijk van aard, overeenkomstig het landelijk
opleidingsplan van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en
Aangezichtschirurgie.

E

De toelichting op artikel A.4, tweede lid, komt als volgt te luiden:
Tweede lid: Voor de specialisten waarvan de inschrijving eindigt in de periode van 1
maart 2020 tot en met 28 februari 2025 gold aanvankelijk de regeling dat de RTS
een tegemoetkoming zou toepassen van 20% (40 punten) op de eisen voor
herregistratie ten aanzien van de in de vijf voorafgaande jaren te behalen bij- en
nascholingspunten (deskundigheidsbevordering). In die regeling werd ervan
uitgegaan dat Covid-19 de mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering zou
beperken tot uiterlijk 1 maart 2021. Intussen is duidelijk geworden dat dat effect
nog langer is dan destijds is ingeschat. Duidelijk is geworden dat Corona ten aanzien
van deskundigheidsbevordering ook voor een groot deel van 2021 belemmerend
werkt. Anderzijds is er veel online aanbod gekomen, waarvan relatief makkelijk
gebruik gemaakt kan worden. Om ook in 2021 tegemoet te komen aan de
beperkingen van Corona op de deskundigheidsbevordering, heeft het CTS de
tegemoetkoming in punten verruimd naar heel 2021. Het CTS schat in dat in elk
geval vanaf 1 januari 2022 weer als vanouds aan deskundigheidsbevordering kan
worden voldaan.
Het tweede lid heeft tot gevolg dat alle specialisten waarvan de periode van 1 maart
2020 tot en met 31 december 2021 geheel of ten dele in de referteperiode voor
herregistratie valt, een tegemoetkoming krijgen op de eisen voor herregistratie ten
aanzien van de te behalen bij- en nascholingspunten. De tegemoetkoming geldt
dan ook niet voor het zogenaamde ‘inhaaljaar’ voor een tekort aan
deskundigheidsbevordering bij de vorige herregistratie. Gerekend wordt met drie
punten voor elke maand dat de referteperiode voor herregistratie van de specialist
in die periode valt. Het totale aantal toe te kennen punten is op 66 gesteld. Dit
maximum is gesteld om te zorgen dat iedereen tot hetzelfde maximum van deze
regeling gebruik kan maken.
Deze regeling is overigens een tegemoetkoming, geen absoluut recht. Dat houdt in
dat als een specialist punten ‘over houdt’, dan kunnen deze niet worden gebruikt
voor een herregistratie waarvan de referteperiode buiten de periode valt van 1
maart 2020 tot en met 31 december 2021. Punten die de RTS vanwege een eerdere
Covid-regeling (ten hoogste 40 punten) al heeft toegekend, worden verrekend.
Deze regeling is ook van toepassing op specialisten die in deze periode voor het
eerst als zodanig worden geregistreerd. De nieuwe herregistratietermijn gaat zoals
gebruikelijk aansluitend op de oorspronkelijke expiratietermijn in.

F

Artikel A.5, vijfde lid, en de bijbehorende toelichting komen te vervallen.

G

In de toelichting komt de tabel onder de toelichting op artikel A.5, vijfde lid, als
volgt te luiden:

herregistratie

expiratie specialistenregistratie
in de periode
1 maart 2020 – 31 december
2020

•
•
•

•

expiratie specialistenregistratie
in de periode
1 januari 2021 – 30 juni 2021

•
•

•

expiratie specialistenregistratie
in de periode
1 juli 2021 – 31 december 2026

herintreding
(alleen voor
orthodontisten)

aanvraag voor herintreding of
besluit RTS tot herintreding in
de periode
1 maart 2020 – 31 december
2020

•
•

•
•
•

geen doorhaling registratie
tot en met 31 december 2020
(art. A.3)
14,4 uur per week gewerkt
hebben in de voorafgaande
vijf jaar (art. A.4.1 of A.5.1)
3 punten
deskundigheidsbevordering
per maand aftrek voor elke
‘Covidmaand’ in de
referteperiode voor
herregistratie
(art. A.4.2 of A.5.2)
zo nodig verlengde
mogelijkheid voor visitatie
tot 1 januari 2022 (art A.4.3
of A.5.3)
16 uur per week gewerkt
hebben in de voorafgaande
vijf jaar
3 punten
deskundigheidsbevordering
per maand aftrek voor elke
‘Covidmaand’ in de
referteperiode voor
herregistratie
(art. A.4.2 of A.5.2)
zo nodig verlengde
mogelijkheid voor visitatie
tot 1 januari 2022 (art A.4.3
of A.5.3)
16 uur per week gewerkt
hebben in de voorafgaande
vijf jaar
3 punten
deskundigheidsbevordering
per maand aftrek voor voor
elke ‘Covidmaand’ in de
referteperiode voor
herregistratie
(art. A.4.2 of A.5.2)
Visitatie als gebruikelijk
14,4 uur per week gewerkt
hebben in de voorafgaande
vijf jaar (art. A.4.1)
3 punten
deskundigheidsbevordering
per maand aftrek voor elke
‘Covidmaand’ in de

•

aanvraag voor herintreding of
besluit RTS tot herintreding in
de periode
1 januari 2021 – 30 juni 2021

•
•

•

aanvraag voor herintreding of
besluit RTS tot herintreding in
de periode
1 juli 2021 - 31 december 2026

•
•

•
buitenslands
gediplomeerden

aanvraag registratie
buitenslands gediplomeerde of
besluit RTS daartoe in de
periode
1 maart 2020 – 31 december
2020

•

aanvraag registratie
buitenslands gediplomeerde of
besluit RTS daartoe in de
periode
1 januari 2021 – 30 juni 2021

•

•

•

referteperiode voor
herregistratie
(art. A.4.2)
zo nodig verlengde
mogelijkheid voor visitatie
tot 1 januari 2022 (art A.4.3)
16 uur per week gewerkt
hebben in de voorafgaande
vijf jaar
3 punten
deskundigheidsbevordering
per maand aftrek voor elke
‘Covidmaand’ in de
referteperiode voor
herregistratie
(art. A.4.2)
zo nodig verlengde
mogelijkheid voor visitatie
tot 1 januari 2022 (art A.4.3)
16 uur per week gewerkt
hebben in de voorafgaande
vijf jaar
3 punten
deskundigheidsbevordering
per maand aftrek voor elke
‘Covidmaand’ in de
referteperiode voor
herregistratie
(art. A.4.2)
Visitatie als gebruikelijk
14,4 uur per week gewerkt
hebben in de voorafgaande
vijf jaar (art. A.4.1 of A.5.1)
3 punten
deskundigheidsbevordering
per maand aftrek voor elke
‘Covidmaand’ in de
referteperiode voor
herregistratie
(art. A.4.2 of A.5.2)
16 uur per week gewerkt
hebben in de voorafgaande
vijf jaar
3 punten
deskundigheidsbevordering
per maand aftrek voor elke
‘Covidmaand’ in de
referteperiode voor
herregistratie
(art. A.4.2 of A.5.2)

aanvraag registratie
buitenslands gediplomeerde of
besluit RTS daartoe in de
periode
1 juli 2021 – 31 december 2026

IV
1.
2.
3.
4.

V
1.
2.
3.

•
•

16 uur per week gewerkt
hebben in de voorafgaande
vijf jaar
3 punten
deskundigheidsbevordering
per maand aftrek voor elke
‘Covidmaand’ in de
referteperiode voor
herregistratie
(art. A.4.2 of A.5.2)

Bekendmaking
Dit besluit, alsmede wijziging daarvan, behoeft instemming van de Minister voor
Medische Zorg.
In de Staatscourant wordt mededeling gedaan van de vaststelling en wijziging van
dit besluit door het CTS en van de instemming daarmee van de minister. Daarnaast
wordt mededeling gedaan in het officiële orgaan van de KNMT.
De mededeling in het officiële orgaan van de KNMT bevat tenminste de titel van het
besluit of wijziging en de datum van inwerkingtreding van het besluit of wijziging.
De integrale tekst van dit besluit wordt op de website van de KNMT geplaatst
(www.knmt.nl).
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022.
In afwijking van het eerste lid treedt artikel III met terugwerkende kracht in werking
op 1 maart 2020.
Indien de Staatscourant waarin de vaststelling van dit besluit en het
instemmingsbesluit, bedoeld in artikel IV, tweede lid, worden geplaatst, wordt
uitgegeven na 31 december 2021 treedt dit besluit in werking met ingang van de
dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst, en
werkt zij terug tot en met 1 januari 2022. Daarbij werkt artikel III terug tot en met 1
maart 2020.

Utrecht, 21 juni 2021

drs. W. van Beers,
voorzitter CTS

mr. M.C.J. Rozijn,
secretaris CTS

Toelichting
De wijzigingen in dit besluit zijn op hoofdlijnen in twee categorieën te verdelen.
Ten eerste heeft het CTS in de besluiten Dento-Maxillaire Orthopaedie 2018 en
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 2020 met name een enkele wijziging
aangebracht op het gebied van herregistratie.
In het Besluit Dento-Maxillaire Orthopaedie 2018 gaat het in hoofdlijnen om de volgende
aanpassingen:
• het invoegen van een definitie van beroepskwalificaties;
• het toevoegen van de mogelijkheid dat een tandarts met een erkenning van diens
buitenlandse opleiding, vervolgens ook geregistreerd kan worden als deze een
Individueel scholingsprogramma heeft gevolgd;
• het toevoegen dat een herregistratie met een voorwaarde om binnen een jaar alsnog
aan de visitatie-eis of de bij-en nascholingseis te voldoen, maar één keer mogelijk is;
• de introductie van de mogelijkheid om herregistratie vervroegd aan te vragen.
Ook de toelichting op deze artikelen is aangepast.
In het Besluit Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 2020 gaat het in hoofdlijnen
gaat om de volgende aanpassingen:
• het invoegen van een definitie van beroepskwalificaties;
• het toevoegen van de mogelijkheid dat een tandarts met een erkenning van diens
buitenlandse opleiding, vervolgens ook geregistreerd kan worden als deze een
Individueel scholingsprogramma heeft gevolgd;
• het specificeren van de omstandigheden waaronder de RTS dispensatie kan verlenen
als het voor een kaakchirurg voor diens herregistratie niet mogelijk was om aan de
NVMKA-visitatie te voldoen;
• de introductie van de mogelijkheid om herregistratie vervroegd aan te vragen.
Ook de toelichting op deze artikelen is aangepast.
Ten tweede bevat het wijzigingsbesluit een aanpassing in het Besluit Covid-19. Het gaat
om een verdere verruiming van de tegemoetkoming voor het behalen van punten aan
deskundigheidsbevordering. Deze verruiming hangt samen met het voortduren van de
Coronapandemie. De verruiming houdt in dat over de periode van 1 maart 2020 tot en met
31 december 2021 geen punten hoeven te worden behaald. Hieraan is een maximum
gesteld van ten hoogste 66 punten voor de gehele periode. Gerekend wordt met drie
punten per maand.

