Jaarverslag CTS 2017
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 registe r 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 2017 drie maal plenair vergaderd. De vergadering heeft in 2017 prof. dr . J. de Lange als
voorzitter benoemd en drs. W.J.D.M. van Beers als vice-voorzitter. Samen met de secretaris CTS vormen zij het
presidium van het CTS. Dit presidium heeft in 2017 incidenteel overlegd en met elkaar afgestemd.
Een afvaardiging van het presidium heeft tevens bestuurlijk overleg gevoerd met het bestuur van de NVMKA. 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.
Besluiten
Het CTS heeft in 2017 een start gemaakt met een jaarlijkse inventarisatie onder de betreffende verenigingen en
de RTS om te vernemen of er aanpassing van de vigerende besluiten van CTS nodig is. Deze inventarisatie
heeft tot enkele concrete verzoeken geleid, op basis waarvan het Besluit Dento-Maxillaire Orthopaedie 2013 en
het Besluit Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 2013 zijn aangepast. Gelet op de hoeveelheid
wijzigingen zijn beide besluiten als nieuwe besluiten in 2017 door het CTS vastgesteld en voor instemming
voorgelegd aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De instemming van de minister wordt begin
2018 verwacht, zodat de beide besluiten met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 in werking kunnen treden.
Vanwege de in 2016 gerealiseerde nieuwe samenstelling van het CTS, heeft het college zijn reglement van orde
CTS in 2017 geactualiseerd.
Daarnaast is op verzoek van de NVMKA de transitieperiode voor de handhaving van vereiste aantallen Korte
Praktijk Feedback (KPF’s) die is opgenomen in het landelijk opleidingsplan voor kaakchirurgen ‘Hoofdzaak’,
verlengd in afwachting van een in 2018 te actualiseren opleidingsplan.
Voorts heeft het CTS zich gebogen over de status en inhoud van een werkinstructie bij het visitatiereglement van
de NVMKA. Het CTS heeft in 2017 ook van gedachten gewisseld over het aanstellen van opleiders en
hoogleraren orthodontie, over minimale aantallen voor de opleidingsklinieken MKA, over de wenselijkheid van
een perifeer gedeelte in de opleiding orthodontie en over visitatie in het kader van herregistratie.

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 dra agt publicatie van de besluiten van het
CTS op de website van de KNMT en in het KNMT-blad Nederlands Tandartsenblad bij.

Ledenlijst CTS (per 31 december 2017)
Er waren geen mutaties in de samenstelling van het CTS in 2017. Het CTS bestond op 31 december 2017 uit de
volgende (adviserend) leden:
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; voorzitter)
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.E. BERGSMA (kaakchirurg)

19-12-2019 I

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

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

Aios kaakchirurgie (namens NVMKA):
DRS. 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)
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
DRS. W.J.D.M. VAN BEERS (orthodontist; vice-voorzitter)
DRS. M.M.G. KINDT-ACKERMANS (orthodontist)

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

Aios orthodontie (namens NVvO):
DRS. 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 (hoogleraar, Radboudumc, afd. Tandheelkunde)

19-09-2019 I

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

17-10-2019 I

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

