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Voorwoord  
  

De door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) 

ingestelde Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) voert twee  

specialistenregisters en twee opleidingsregisters ten aanzien van de specialismen Mondziekten, 

Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) en Dento-Maxillaire Orthopaedie (DMO). De RTS heeft conform 

de Regeling Specialismen Tandheelkunde ook in 2018 haar reguliere opleidings-, erkennings- en 

(her)registratietaken uitgevoerd. In het afgelopen jaar zijn 420 besluiten genomen.   

  

Grote herregistratieronde maart 2018  

Het grootste deel van de geregistreerde tandarts-specialisten is in maart 2018 getoetst aan de 

herregistratie-eisen. In de aanloop hiernaar toe zijn op veel voorbereidingen getroffen. In maart 2016 

en in 2017 zijn informatieve mailingen gestuurd naar alle tandarts-specialisten van wie de inschrijving 

in maart 2018 expireerde met uitleg over het voorbereiden van de herregistratie-aanvraag. 

Vervolgens werd de grote groep in september 2017 aangeschreven met een uitnodiging een 

herregistratieaanvraag in te dienen met behulp van geoptimaliseerde aanvraagformulieren, 

werkgeversverklaringen en formulieren voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering. De RTS 

stuurde aan hen die drie maanden voor de expiratiedatum nog geen aanvraag tot herregistratie 

hadden ingediend een herinnering om tijdig een aanvraag in te dienen. De RTS wees betrokkene er 

nogmaals op dat indien hij/zij niets zou doen of niet tijdig een aanvraag zou indienen, de inschrijving 

in het register automatisch zou vervallen. Zes weken voor de expiratiedatum stuurde de RTS de 

enkele tandartsspecialisten van wie zij nog niets had vernomen een laatste herinnering waarin de 

RTS betrokkenen er dringend op wees dat indien hernieuwing van de inschrijving gewenst was, het 

aanvraagformulier herregistratie zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk een dag vóór de expiratiedatum 

volledig ingevuld en ondertekend door de RTS ontvangen diende te zijn omdat de inschrijving anders 

op de eerst dag na het verstrijken van de vigerende termijn van de inschrijving automatisch zou 

vervallen.  

  

De voorbereidingen en werkwijze tijdens de grote herregistratieronde hebben hun vruchten 

afgeworpen. De RTS ontving maar liefst 183 verzoeken van de in totaal 214 aangeschreven personen 

(DMO) en 148 verzoeken van de in totaal 179 aangeschreven personen (MKA). Een aantal personen 

heeft laten weten geen herregistratieverzoek in te dienen. Deze nee-zeggers heeft de RTS een brief 

gestuurd waarbij is aangegeven dat hun inschrijving in het specialistenregister is doorgehaald. Van 

een zeer gering aantal personen vernam de RTS geen reactie op de aanschrijving om zich te laten 

herregistreren. De RTS heeft de non-respondenten laten weten dat hun inschrijving is doorgehaald. 

Naar aanleiding van de om de grote herregistratieronde door de RTS genomen herregistratiebesluiten 

is geen enkel bezwaarschrift ingediend. De RTS kijkt met tevredenheid terug op het voorspoedige 

verloop van de grote herregistratieronde.   

  

Erkenningen  

Uiteraard heeft de RTS op het gebied van erkenningen niet stil gezeten. Naast de gangbare 

werkzaamheden, boog de RTS zich in 2018 over relatief meer complexe wijzigingsverzoeken van 

(plaatsvervangend) opleiders. Deze tendens heeft ertoe geleid dat de RTS haar beleid ten aanzien 

van de uitvoering van de door het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) vastgestelde eisen 

aan (plaatsvervangend) opleiders op het gebied van didactische vaardigheden en wetenschappelijke 

activiteiten evalueerde in één van haar plenaire vergaderingen. De RTS besloot haar beleid te 

handhaven. Van (plaatsvervangend) opleiders wordt verwacht dat zij didactische vaardigheden 

hebben ontwikkeld door het volgen van de Teach the Teacher (basis) trainingen. Het volgen van 

bijvoorbeeld een BKO-traject (Basiskwalificatie onderwijs) of vergelijkbare onderwijskundige opleiding 

strekt tot de aanbeveling. Wetenschappelijke activiteiten dienen recent en relevant te zijn en moeten 

worden aangetoond door deelname aan cursussen en congressen, het houden van voordrachten en 

presentaties (activiteiten waaruit blijkt dat betrokkene bezig is geweest met het overdragen van 

wetenschappelijke kennis) en publicatie in een tijdschrift dat voorkomt op de tijdschriftenlijst van de 

US National Library of Medicine (PubMed).  

  

Opleiding en eerste registratie  

Begin 2018 stuurde de RTS een brief aan alle opleiders waarin de RTS de opleiders wees op enkele 

ontwikkelingen in het veld en op het gebied van per 1 januari 2018 gewijzigde regelgeving en 
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digitalisering van processen. De regelgeving van het CTS schrijft voor dat de RTS over enkele 

formulieren beschikt. Deze formulieren moeten binnen de kaders van de regelgeving behulpzaam zijn 

bij het uitvoeren van de taken van de RTS. De RTS heeft deze formulieren gewijzigd. Tevens vroeg 

de RTS aandacht voor belangrijke onderwerpen zoals bijvoorbeeld de verplichte stage 

anesthesiologie in de opleiding tot kaakchirurg en de tijdige aanvraag van de aios om in het 

specialistenregister ingeschreven te worden nadat de specialistenopleiding met goed gevolg is 

afgerond.  

  

Erkenning en registratie buitenlands gediplomeerden  

Het aantal aanvragen dat inhoudelijk beoordeeld diende te worden steeg in 2018 verder. Het op 

papier beoordelen van in het buitenland gevolgde en voltooide opleidingen blijft een ingewikkelde en 

omvangrijke taak. Om het proces efficiënter te doorlopen stelde de RTS vorig jaar aanvraagformulier 

vast waarbij de aanvrager door de het Nederlandse opleidingsplan wordt ‘geloodst’. De aanvrager 

moet in dit format precies aangeven waar in zijn/haar opleiding de elementen uit het Nederlandse 

opleidingsplan zijn terug te vinden. Naast het stroomlijnen van de inhoudelijke beoordeling is ook de 

interne procedure doeltreffender gemaakt. Dit alles maakt dat de uit te voeren taak beter is te 

overzien.  

   

Ik bedank alle betrokkenen bij het werk van de RTS in 2018.  

  

Mw. Drs. M.A. Disse  

Voorzitter RTS   
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I. Inleiding  

  

De RTS is gehouden jaarlijks verslag te doen van haar werkzaamheden (artikel 14 van de Wet op de 

beroepen in de individuele gezondheidszorg en artikel 18 van de Kaderwet zelfstandige 

bestuursorganen). In dit jaarverslag legt de RTS dan ook verantwoording af over haar taakuitoefening 

en het gevoerde beleid op het gebied van de opleiding en registratie van tandheelkundige 

specialis(m)(t)en over het jaar 2018.   

  

Het jaarverslag is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken: erkenning van opleiders en  

opleidingsinstellingen DMO en MKA (II), opleiding tot orthodontist of kaakchirurg (III); eerste 

registratie als orthodontist of kaakchirurg (IV); herregistratie van orthodontisten en kaakchirurgen (V); 

samenstelling van de RTS (VI) en tenslotte diversen (thema’s, vergaderingen, bezwaren en klachten)  

(VII).  

  

II. Erkenning van opleiders en opleidingsinstellingen DMO en MKA  

  

Voor het specialisme DMO is één opleidingsinstelling en voor het specialisme MKA zijn drie 

opleidingsinstellingen in 2018 gevisiteerd. Ten aanzien van drie opleidingsinstellingen is in 2018 een 

besluit genomen. De erkenning van deze ziekenhuizen werd al dan niet met aanbevelingen, adviezen 

en/of voorwaarden met vijf jaar hernieuwd. Ten aanzien van één eind 2018 gevisiteerde 

opleidingsinstelling moet in 2019 nog een besluit worden genomen.   

   
Tussentijdse wijzigingen   
De RTS heeft in 2018 besloten op drie verzoeken tot wijziging van de opleider en/of de 

plaatsvervangend opleider.   
   
Eén opleidingsinstelling heeft eind 2018 een aanvraag ingediend tot vorming van een bestuurlijke 

opleidingseenheid. In 2019 zal hierover een besluit worden genomen.   
    
Overig   
In 2018 hebben de DMO-aanvraagformulieren een update gekregen.    
  

III. Opleiding tot orthodontist of kaakchirurg  

  

In het verslagjaar 2018 schreef de RTS 18 aios in voor het volgen van de specialistenopleiding: 6 aios 

in het opleidingsregister DMO en 12 aios in het opleidingsregister MKA.  

  

De RTS heeft in 2018 besloten op aanvragen tot vrijstelling, aanvragen om onderbreking van de 

opleiding, opleiding in deeltijd (ouderschapsverlof) of een geïntensiveerd begeleidingstraject (GBT).   

  

Omdat een correct opleidingsschema belangrijk is, wordt van de aios die in opleiding gaan gevraagd 

om opgave te doen van hun opleidingstraject: startdatum, voltijd of deeltijd, wanneer en in welke 

opleidingsinrichting de perifere stage MKA wordt gevolgd etc.. De opleider dient dit zogenaamde 

opleidingsschema mede te ondertekenen. Ook wijzigingen tijdens de opleiding moeten vooraf worden 

doorgegeven en vervolgens verwerkt in het opleidingsschema.  

  

Jaarlijks informeert de RTS het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorg autoriteit (voorheen 

opleidingsfonds) over de in- en doorstroom aios MKA en DMO. De bedoeling is om opleiders en 

opleidingsinrichtingen regelmatig te informeren over deze cijfers om zo nodig tijdig correcties door te 

kunnen voeren.  

    

Ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en digitalisering hebben ertoe geleid dat de RTS haar 

processen ten aanzien van het voeren van het opleidingsregister eind 2017 heeft bezien en daar waar 

mogelijk geoptimaliseerd. De RTS heeft de formulieren voor het proces opleidingen gedigitaliseerd. 

Alle opleiders en plaatsvervangend opleiders hebben op 10 januari 2018 een brief gekregen over het 

gebruik van de nieuwe werkwijze met de digitale formulieren.  
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Adviescommissie DMO  

De adviescommissie DMO heeft de taak de eindevaluatie voor de aios DMO uit te voeren. Per 

eindevaluatie bestaat de adviescommissie uit twee orthodontisten die niet bij de opleiding zijn 

betrokken. De opleider is toehoorder. Mevrouw A.M. Kuijpers-Jagtman heeft de RTS op 16 maart 

2018 per brief medegedeeld per 21 maart 2018 als vice-voorzitter van de Adviescommissie DMO 

terug te treden. Daarop is de RTS op zoek gegaan naar een nieuwe kandidaat. Per 25 september 

2018 is mevrouw M.A.R. Kuijers aan de Adviescommissie DMO toegevoegd.  

  

In 2018 was de samenstelling van de adviescommissie DMO als volgt:  

Dr. R.B. Kuitert        voorzitter  

Mw. prof. dr. A.M. Kuijpers-Jagtman   vice-voorzitter (tot 21 maart 2018)  

Dr. R.H.J. Peerlings      lid  

Dr. M.C. Raadsheer      lid  

Dr. H.A.J. Reukers       lid  

Dr. P.A.H.M. Wagemakers     lid  

Dr. H.J. Remmelink      lid  

Mw. M.A.R. Kuijpers       lid (sinds 25 september 2018)  

  

IV. Eerste registratie als orthodontist of kaakchirurg  

  

A. Eerste registratie: specialistenopleiding in Nederland gevolgd  

  

DMO  5  

MKA  13  

Totaal  18  

  

B. Eerste registratie: buitenslands gediplomeerden  

  
Het CTS maakt in haar besluiten onderscheid tussen het erkennen van een in het buitenland behaald 

diploma en de inschrijving van de tandarts in een specialistenregister. Voor een aantal landen in 

Europa zijn opleidingen geharmoniseerd zodat onder de Richtlijn 2005/36 de in deze landen 

afgegeven specialistendiploma’s erkend worden zonder inhoudelijke toetsing (automatisch). In alle 

andere gevallen beoordeelt de RTS de gevolgde opleiding op gelijkwaardigheid aan de Nederlandse 

opleiding.   
   
Indien de buitenlandse opleidingstitel wordt erkend, moet de aanvrager voldoen aan de voor 

registratie geldende eisen: inschrijving in het BIG-register voor tandartsen, bewijs van niet-schorsing 

en vaardigheid in de Nederlandse taal. Als het diploma meer dan vijf jaar geleden is behaald, moet 

ook werkzaamheid als specialist en deelname aan deskundigheidsbevordering worden aangetoond.  

  

In 2018 nam de RTS diverse besluiten op aanvragen van buitenslands gediplomeerden. De inhoud 

van de besluiten varieerde: 1) toewijzing van de aanvraag met directe erkenning en registratie, 2) 

geen directe erkenning en registratie met de mogelijkheid tot het met goed gevolg afronden van 

beoordelingsstage of, ingeval van DMO, eindtoets DMO, 3) geen directe erkenning en registratie 

vanwege een incomplete aanvraag, 4) erkenning en registratie na met goed gevolg afronden 

beoordelingsstage of, ingeval van DMO, eindtoets DMO.  

  

Besluiten kunnen niet altijd worden genomen in het jaar waarin de aanvraag is ontvangen. Een 

buitenlands gediplomeerde wiens opleiding in 2017 inhoudelijk was beoordeeld, werd in 2018 

ingeschreven in het register DMO na het succesvol afleggen van de eindtoets.   
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Aanvragen buitenslands gediplomeerden   
In 2018 ontving de RTS 40 aanvragen van buitenslands gediplomeerden. Zes aanvragen werden 

direct na ontvangst met instemming van de betrokkene voor langere tijd opgeschort in afwachting van 

voortgang van de erkenning en registratie als tandarts in het BIG-register. Dertien maal werd de 

buitenlands gediplomeerde verzocht de aanvraag te completeren. In 21 gevallen informeerde de RTS 

de buitenlands gediplomeerde dat de door betrokkene opgegeven kwalificaties in Nederland niet 

behoren tot een deelgebied van de tandheelkunde dat in Nederlands als specialisme is erkend. Het 

ging hierbij onder meer om aanvragen tot erkenning in endodontologie, stomatologie, parodontologie, 

cosmetic dentistry, esthetische tandheelkunde, prosthodontics en dental surgery.    
  

Inhoudelijke beoordeling   
Het aantal aanvragen dat inhoudelijk beoordeeld diende te worden steeg in 2018: vier aanvragen 

werden beoordeeld door de leden van de sectie MKA en vier door de sectie DMO.   
   
In het register MKA werden na inhoudelijke beoordeling vier buitenslands gediplomeerden 

ingeschreven die beschikten over een Belgische opleidingstitel. De sectie DMO beoordeelde 

opleidingstitels uit Argentinië, Colombia, China en Brazilië. Driemaal beoordeelde de RTS dat de 

opleiding als niet gelijkwaardig aan de Nederlandse en stelde de betrokkene in de gelegenheid een 

beoordelingsstage te volgen of de eindtoets DMO af te leggen. Eenmaal werd de buitenlandse 

opleidingstitel erkend, maar oordeelde de RTS dat de werkzaamheid van de betrokkene niet voldeed 

aan de voor registratie geldende eisen.   
   
Adviescommissie DMO   
De adviescommissie DMO heeft niet alleen tot taak aios de eindevaluatie af te nemen, maar neemt 

ook bij de buitenslands gediplomeerde een toets af wanneer blijkt dat de elders afgeronde opleiding 

niet gelijkwaardig is aan de opleiding DMO in Nederland. In 2018 heeft de adviescommissie eenmaal 

de eindtoets DMO bij een buitenslands gediplomeerde afgenomen, over deze toets werd positief 

advies uitgebracht aan de RTS.  
  

V. Herregistratie van orthodontisten en kaakchirurgen  

  

Het CTS heeft in 2008 herregistratie-eisen vastgesteld. Alle orthodontisten en kaakchirurgen dienden 

voor het eerst in maart 2013 aan te tonen dat zij voldeden aan de eisen van werkervaring, bij- en 

nascholing en kwaliteitsvisitatie om in het specialistenregister ingeschreven te kunnen blijven staan. 

In maart 2018 vond de tweede grote herregistratieronde plaats.  

  

In 2018 expireerde de inschrijving van in totaal 475 personen (249 orthodontisten en 226 

kaakchirurgen). Van het overgrote deel van deze groep expireerde de inschrijving in maart 2018.    

  

Deze personen zijn ruim voor de expiratiedatum, dat wil zeggen in de periode vanaf 1 september 

2017 tot en met 31 augustus 2018, aangeschreven met de uitnodiging hun inschrijving te hernieuwen. 

Gelet op de verwachte grote herregistratiebulk in maart 2018, schreef de RTS deze groep meer dan 

vier maanden van tevoren aan.   

  

In 2018 zijn 67 tandarts-specialisten (31 orthodontisten en 36 kaakchirurgen) aangeschreven met de 

uitnodiging hernieuwing van hun inschrijving in het register DMO en het register MKA aan te vragen. 

Dit betreft tandarts-specialisten van wie inschrijving expireerde dan wel expireert tussen 1 mei 2018 

en 30 april 2019.   
  

In 2018 zijn 329 besluiten op herregistratie-aanvragen genomen. Dit betreffen positieve (322) en 

negatieve (7) herregistratiebesluiten. Besluiten worden niet altijd worden genomen in het jaar waarin 

de aanvraag is ontvangen.  

  

Onder een positief besluit wordt tevens verstaan een herregistratiebesluit waarbij een 

tandartsspecialist wel aan de eis van werkervaring had voldaan, maar niet aan de eisen van bij- en 

nascholing en/of kwaliteitsvisitatie. Deze tandarts-specialisten kregen een jaar de tijd om alsnog aan 

deze eisen te voldoen.   
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Verder ontving de RTS in 2018 twee verzoeken tot herintreding. En besloot in 2018 op één verzoek 

tot herintreding.  

  

Van de tandarts-specialisten die in de periode 1 januari 2017 tot 1 januari 2018 een besluit onder 

voorwaarde(n) kregen dat zij binnen één jaar (1 januari 2018 t/m 31 december 2018) alsnog moesten 

voldoen aan de eis van deskundigheidsbevordering en/of kwaliteitsvisitatie, voldeed na afloop van dat 

jaar iedereen aan de voorwaarden.   

  

In 2018 zijn 80 registraties beëindigd. Het gaat om de beëindiging van de registraties van 43 

orthodontisten en 37 kaakchirurgen. Beëindiging kan bijvoorbeeld hebben plaatsgevonden vanwege 

het van rechtswege expireren van de inschrijving in 2018 (geen herregistratie-aanvraag/op eigen 

verzoek), vanwege een negatief herregistratiebesluit in 2018, vanwege het tijdens het verlengingsjaar 

niet voldoen aan één of meer voorwaarden of vanwege overlijden.    

  

VI. Samenstelling RTS  

  

Samenstelling RTS  

De RTS is in 2018 als volgt samengesteld:  

  

Naam  Functie   

Mw. drs. M.A. Disse  

Dhr. drs. J. Kloosterman  

  

Dhr. dr. A.C. Jongsma  

Mw. drs. M.C.J. van der Beek  

Mw. drs. A.C. Veenema (tot 1 juni 2018)  

Mw. drs. M.L. Koning (vanaf 1 juni 2018)  

  

Dhr. dr. K.P. Schepman (tot 1 september  

2018)  

Dhr. dr. G. Mensink (vanaf 1 september  

2018)  

Dhr. dr. L. Meijndert  

Dhr. drs. I.G.H. van der Tol  

  

Dhr. prof. dr. A.J. Feilzer  

vacature  

Dhr. dr. R.J. Klijn   

Mw. drs. V. Stockbroekx  

  

Dhr. mr. M.C.J. Rozijn  

Mw. mr. A.E.L. van der Voort van Zyp  

Mw. mr. G.M. van Reenen  

(plaatsvervangend)   

  

voorzitter  

vice-voorzitter  

 
lid 
lid 
lid 
lid   
 
lid   
 
 
lid   
 
lid 
lid  
  

adviserend lid 
adviserend lid 
adviserend lid 
adviserend lid  
  

adviserend lid  

secretaris 

secretaris  

DMO  

MKA  

  

DMO  

DMO  

DMO  

DMO  

  

MKA  

  

MKA  

  

MKA  

MKA  

  

DOO-T  

NFU  

Aios MKA  

Aios DMO  

  

CTS  

RTS  

RTS  

  

  

De RTS heeft in 2018 vijf keer vergaderd, te weten op:  

Donderdag 1 februari 2018   

Donderdag 12 april 2018   

Donderdag 28 juni 2018   

Donderdag 13 september 2018   

Donderdag 22 november 2018   
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VII. Diversen  

  

Thema’s:  

Naast de reguliere werkzaamheden heeft de RTS zich in 2018 onder andere gebogen over:  

• Wijziging Reglement van Orde;  

• Reglement toetsing buitenlands gediplomeerden;  

• Werkwijze inhoudelijke beoordeling gelijkwaardigheid opleiding buitenslands 

             gediplomeerden;   

• De uitvoeringsaspecten van een wijzigingsronde van CTS-besluiten;  

• De grote herregistratieronde in maart 2018;  

• De voorbereidingen voor PE-online voor de accreditatie van 

                         deskundigheidsbevorderende activiteiten.  

   

Samenwerking  

In het verslagjaar heeft overleg plaatsgevonden met de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten 

(NVvO), de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA) en 

de Sectie Tandarts-Specialisten (STS) van de KNMT. Met het Landelijk Overleg Registratie 

Commissies (LORC) heeft de RTS in 2018 een aantal keer overlegd over registratiecommissie 

overstijgende onderwerpen. Ook hebben er overleggen plaatsgevonden met het Ministerie van VWS.  

   

Bezwaren en klachten  

In 2018 zijn bij de RTS twee bezwaarschriften ingediend. De twee bezwaren zijn gericht tegen 

besluiten van de RTS om een inschrijving in het register door te halen (DMO).        

  

Beide bezwaarschriften zijn ter behandeling voorgelegd aan de Commissie voor Advies en 

Geschilbeslechting (CAG) van de RTS. Bij het eerste bezwaar heeft de CAG geadviseerd om het 

bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. Bij het andere bezwaar is een hoorzitting gepland. De 

desbetreffende hoorzitting heeft in februari 2019 plaatsgevonden.   

  

Daarnaast is een geschil bij de CAG aanhangig gemaakt. Deze is gericht tegen het besluit van de 

RTS op een verzoek tot erkenning van een specialist als de nieuwe plaatsvervangend opleider. Naar 

aanleiding van dit verzoekschrift heeft de RTS een wijzigingsbesluit opgesteld waarin 

tegemoetgekomen is aan de punten van de indiener.   

  

In 2018 heeft de RTS geen formele klachten ontvangen.  

  

De RTS heeft in 2018 zeven zienswijzegesprekken gevoerd. Een zienswijzegesprek is een gesprek 

dat wordt gehouden op verzoek van de aanvrager en is mogelijk wanneer de RTS van plan is een 

aanvraag af te wijzen of gedeeltelijk toe te wijzen.   

  

Voorts heeft de RTS twee informerende gesprekken gevoerd. Een informerend gesprek is een 

gesprek dat wordt gehouden als er vragen zijn of er behoefte is aan een toelichting vanuit de RTS of 

aanvrager voordat een voorgenomen besluit wordt verzonden.     

  

  

  
  
 


