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Betreft: aanvragen vrijstelling stage anesthesiologie  
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
De Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) zond u op 10 januari 2018 een brief 
met wijzigingen in de formulieren t.a.v. de opleiding MKA. Deze brief treft u bijgaand nogmaals aan. 
 
De RTS ontvangt nog regelmatig aanvragen tot vrijstelling voor de stage anesthesiologie van aiossen 
die zich aan het einde van hun opleiding MKA bevinden. Een aanvraag tot vrijstelling dient met de 
aanvraag tot inschrijving in het opleidingsregister te worden ingediend. Dit betekent dat een aanvraag 
tot vrijstelling gelijktijdig moet worden ingediend met de aanvraag tot inschrijving in het 
opleidingsregister en niet (bijna) aan het einde van de opleiding MKA.    
 
Indien in uw opleidingsgroep aiossen aanwezig zijn die reeds een stage anesthesiologie hebben 
gevolgd en hiervoor alsnog vrijstelling wensen, dan verzoekt de RTS hen -  in het kader van een 
overgangstermijn - vóór 1 juli 2018 alsnog een aanvraag tot vrijstelling in te dienen bij de RTS. Hierna 
is het niet meer mogelijk om achteraf een aanvraag tot vrijstelling in te dienen voor de stage 
anesthesiologie die reeds heeft plaatsgevonden.  
 
Wilt u zo vriendelijk zijn uw aiossen hierop te wijzen? Een formulier voor het aanvragen van de 
vrijstelling kan bij het bureau van de RTS worden opgevraagd. 
 
Informatie 
Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de RTS: rts.opleiding@knmt.nl of 088 – 44 04 380. 
 
Met vriendelijke groet, 
Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen  
namens deze, 
 
 
 
 
 
mw. mr. A.E.L. van der Voort van Zyp, secretaris 

Datum  23 april 2018 
Ons kenmerk 18/AVZ/RZ/53/EH 
Telefoon  088 44 04 380 
E-mail  rts.opleiding@knmt.nl 
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