Jaarverslag CTS 2016
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.

Nadat een kleine werkgroep, ingesteld door het CTS, in 2014 advies heeft uitgebracht aan de toenmalige NMT
over de samenstelling van het CTS in brede zin, heeft het CTS in 2015 voor de KNMT een concreet voorstel
opgesteld tot aanpassing van de Regeling Specialismen Tandheelkunde. De KNMT heeft vervolgens dit voorstel
tot aanpassing van de Regeling overgenomen en op 17 september 2015 vastgesteld. De aangepaste regeling is
vervolgens door tussenkomst van het CTS ter instemming voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport. De minister heeft op 21 maart 2016 ingestemd met de aanpassing van de Regeling, waarna de
vernieuwde Regeling op 1 april 2016 in werking is getreden.
Belangrijkste gevolg van die aanpassing was de verkleining van het CTS, van 22 leden, 22 plaatsvervangend
leden en 5 adviserend leden, naar in totaal 15 leden en 2 adviserend leden.
Als gevolg van de vernieuwde Regeling was het voormalige CTS per 1 april 2016 demissionair en moest in een
nieuwe samenstelling worden voorzien. Uiteindelijk zijn 19 december 2016 de laatste leden van het CTS
benoemd en was er vanaf dat moment voldoende quorum voor een vergadering. Voor die tijd was er geen
volledig CTS en kon ook niet worden vergaderd.
Daardoor is het CTS is in 2016 niet bijeen geweest. Achter de schermen konden de ondersteunende activiteiten
van het bureau van de CTS doorgang vinden. Zo heeft de secretaris van het CTS als adviserend lid van de RTS
diverse vergaderingen van de RTS bijgewoond en is de overeenkomst voor ondersteuning van het CTS tussen
de KNMT en de KNMG in 2016 vernieuwd.
Eind december 2016 zijn de leden, plaatsvervangend leden en de adviserend leden van het voormalige college
met een presentje bedankt voor hun inzet.
Europese richtlijn
De invoering van de Europese richtlijn 2013/55/EU vergde onder andere een splitsing van de huidige registratie
van buitenslands gediplomeerden in een erkenning van de beroepskwalificaties (erkenning van buitenlands
diploma) en pas daarna het besluit tot registratie van de arts als specialist. Het Besluit Dento-Maxillaire
Orthopaedie 2013 en het Besluit Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 2013 zijn daarop aangepast. In
februari 2016 heeft het CTS de wijziging van beide besluiten als zijnde definitief vastgesteld en voor instemming
aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voorgelegd. De minister heeft op 21 maart 2016 met de
wijziging ingestemd. Vervolgens is de wijziging met terugwerkende kracht op 18 januari 2016 in werking
getreden.

Communicatie
Een goede communicatie omtrent de werkzaamheden van het CTS is van groot belang voor de kennis van en
het draagvlak voor de regelgeving van het CTS. Aan die communicatie draagt vooral de website van de KNMT
bij. Het deel van die website dat betrekking heeft op het CTS is in 2016 volledig herzien. Dit was onderdeel van
de totale vernieuwing van de website van de KNMT. Door die herziening is informatie van en over het CTS,
waaronder de regelgeving van het CTS veel toegankelijker en zichtbaarder geworden.
Ledenlijst CTS (per 31 december 2016)
LEDEN
Benoemd op voordracht van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en
Aangezichtschirurgie NVMKA

Einde termijn:

Drie opleiders in de MKA werkzaam in een universitaire omgeving:
PROF. DR. S.J. BERGÉ (kaakchirurg)
PROF. DR. J. DE. LANGE (kaakchirurg)
DR. A.J.W.P. ROSENBERG (kaakchirurg)

19-12-2019 I
19-12-2019 I
19-12-2019 I

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

19-12-2019 I

Twee kaakchirurgen werkzaam in een niet-universitaire omgeving:
DR. G.J. VAN BEEK (kaakchirurg)
MW. C.T.M. GERAEDTS (kaakchirurg)

19-12-2019 I
19-12-2019 I

Aios kaakchirurgie (namens NVMKA):
MW. L.J. BEUMER (aios kaakchirurg)

19-12-2019 I

Benoemd op voordracht van de Vereniging van Orthodontisten NVvO
Drie opleiders in de orthodontie werkzaam in een universitaire omgeving:
DR. R.B.KUITERT (orthodontist)
MW. PROF. DR. Y. REN (orthodontist)
DR. J.G.J.H. SCHOLS (orthodontist)

19-09-2019 I
19-09-2019 I
19-09-2019 I

Twee orthodontisten werkzaam in een niet-universitaire omgeving
MW. DRS. W.J.D.M. VAN BEERS (orthodontist)
MW. DRS. M.M.G. KINDT-ACKERMANS (orthodontist)

19-09-2019 I
19-09-2019 I

Aios orthodontie (namens NVvO):
MW. E.W. PENNING (aios orthodontie)

19-12-2019 I

Benoemd op voordracht van het Discipline Overleg Orgaan Tandheelkunde DOO-T
PROF. DR. J.A. JANSEN (Radboudumc, afd. Tandheelkunde)

19-09-2019 I

Benoemd op voordracht van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
NFU
MW. PROF. DR. S.M. PEERDEMAN (VUmc)

17-10-2019 I

Adviserende leden
MW. MR. A. VAN DER VOORT VAN ZYP (namens de RTS)
MR. M.C.J. ROZIJN (secretaris CTS)

