Besluit van 12 augustus 2022 houdende de wijziging van de volgende
besluiten: 1
Besluit Dento-Maxillaire Orthopaedie 2018 van 8 december 2017;
Besluit Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 2020 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 van Orthodontisten, de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaaken Aangezichtschirurgie en de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen,

BESLUIT:

1

In de Staatscourant van DATUM 2022, nr. pm is mededeling gedaan van vaststelling van het besluit door het CTS en de

instemming daarmee van de minister van VWS. Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 juli 2022.

I

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

A.

In artikel A.1. worden begripsomschrijvingen ingevoegd, die als volgt luiden:
centrale opleidingscommissie
Een in de opleidingsinstelling aanwezig
(COC)
overlegorgaan ter handhaving en
bevordering van een optimaal
opleidingsklimaat.
lokaal opleidingsplan
De uitwerking door de (beoogd) opleider van
het opleidingsplan voor het onderdeel van de
opleiding waarvoor erkenning wordt
gevraagd, waarin naast de structuur van de
opleiding ook de koppeling tussen leerdoel,
leermiddel, tijdsduur, toets en
bekwaamheidsniveaus op lokaal (instellings-)
niveau wordt beschreven.

B.

Aan artikel C.1, eerste lid worden onderdelen i en j toegevoegd, die als volgt luiden:
i.
de orthodontist heeft een lokaal opleidingsplan opgesteld;
j.
de orthodontist volgt de richtlijn van de centrale opleidingscommissie voor het gebruik
van kwaliteitsinstrumenten.

C.

Aan artikel C.9, wordt onderdeel h toegevoegd, dat als volgt luidt:
h.
in de opleidingsinstelling functioneert een centrale opleidingscommissie die voldoet aan
de doelstelling en taken van artikel C.9a.

D.

In hoofdstuk C wordt artikel C.9a ingevoegd, dat als volgt luidt:
C.9a. Centrale opleidingscommissie
1.
De centrale opleidingscommissie fungeert als overlegorgaan ter handhaving en
bevordering van een gunstig en veilig opleidingsklimaat en heeft daartoe de volgende
taken:
a.
het bevorderen van de samenwerking met de verschillende geneeskundige en
tandheelkundige specialistische opleidingen;
b.
het voorbereiden op visitaties;
c.
het bespreken van de belangen van de aios;
d.
het bespreken van kritiekpunten van de zijde van opleiders en aiossen;
e.
het jaarlijks opstellen van een jaarverslag over de opleidingsactiviteiten gedurende
het kalenderjaar;
f.
het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de in de opleidingsinstelling
aanwezige opleidingen;
g.
het overleggen over algemene en specifieke opleidingsaangelegenheden.
2.
De centrale opleidingscommissie is samengesteld uit:
a.
de opleider - of een ander lid - van elke afzonderlijke opleidingsgroep in de
opleidingsinstelling;
b.
een lid van de raad van bestuur of directie van de opleidingsinstelling;
c.
ten minste twee vertegenwoordigers van de in de opleidingsinstelling aanwezig
zijnde aiossen.
3.
De centrale opleidingscommissie stelt een reglement van orde vast waarin in ieder geval
is geregeld dat:
a.
uit haar midden een voorzitter en een secretaris worden gekozen;
b.
ten minste vier maal per jaar wordt vergaderd;
c.
de vergaderingen worden genotuleerd.

E.

Aan artikel D.4, wordt een elfde lid toegevoegd, dat als volgt luidt:
11.
In aanvulling op het tweede lid, wijst de RTS de aanvraag in elk geval af indien de duur
van de te beoordelen opleiding korter is dan de minimumduur van de opleiding in het
specialisme Dento-Maxillaire Orthopaedie, bedoeld in de Richtlijn 2005/36/EG.

F.

Aan artikel D.8, wordt een negende lid toegevoegd, dat als volgt luidt:
9.
De tandarts die een individueel scholingsprogramma wil volgen kan een verzoek doen
aan het Consilium orthodontiae van de NVvO om een opleider aan te wijzen waar de
betreffende tandarts het programma volgt, dan wel om toestemming vragen het
programma bij de opleider te volgen die de tandarts zelf heeft geselecteerd.

G.

Aan de toelichting op artikel D.8, wordt een toelichting op het negende lid toegevoegd, die
als volgt luidt:
Negende lid: door het Concilium een rol te geven bij het aanwijzen van een opleider die de
betreffende tandarts begeleidt, is de beschikbaarheid van een opleider voor een ISP
gegarandeerd. Overigens doet het Concilium niet een inhoudelijke beoordeling van het ISP.

II

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

A.

Aan artikel D.4, wordt een negende lid toegevoegd, dat als volgt luidt:
9.
In aanvulling op het tweede lid, wijst de RTS de aanvraag in elk geval af indien de duur
van de te beoordelen opleiding korter is dan de minimumduur van de opleiding in het
specialisme Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, bedoeld in de Richtlijn
2005/36/EG.

B.
Artikel D.25 komt als volgt te luiden:
D.25. Herintreding
1.
Een tandarts die in het specialistenregister geregistreerd is geweest, maar van wie de
registratie is doorgehaald als gevolg van het niet voldoen aan de eisen voor herregistratie, of
van een eigen verzoek, kan bij de RTS een aanvraag indienen om opnieuw te worden
ingeschreven.
2.
De RTS beoordeelt op grond van de door de tandarts overgelegde bewijsstukken of de
tandarts in de periode van vijf jaar voorafgaand aan het tijdstip van de aanvraag om opnieuw
te worden ingeschreven, aan de eisen voor herregistratie heeft voldaan.
3.
De eis van het regelmatig uitgeoefend hebben van het specialisme, bedoeld in artikel D.18,
eerste lid, onder a, heeft betrekking op het gebied van de Mondziekten, Kaak- en
Aangezichtschirurgie.
4.
Indien de RTS vaststelt dat de tandarts volledig aan de eisen voor herregistratie als bedoeld in
artikel D.18, eerste lid, heeft voldaan kan deze opnieuw worden ingeschreven.
5.
Indien de RTS vaststelt dat de tandarts alleen niet aan de eis voor herregistratie voldoet,
bedoeld in artikel D.18, eerste lid, onder c, kan de tandarts eenmalig opnieuw worden
ingeschreven voor de duur van twee jaar teneinde alsnog aan deze eis te voldoen, waarbij
artikel D.18, tweede en vijfde lid van overeenkomstige toepassing zijn.
6.
De tandarts, bedoeld in het vijfde lid, die alsnog aan de eis tot visitatie heeft voldaan, en
overeenkomstig het vierde lid aan alle eisen voor herregistratie voldoet, kan opnieuw worden
ingeschreven voor de duur van vijf jaar, te rekenen vanaf de expiratiedatum van de vigerende
registratietermijn.
7.
Indien de RTS vaststelt dat de tandarts niet aan de eisen voor herregistratie, bedoeld in artikel
D.18, eerste lid, voldoet, kan de tandarts opnieuw worden ingeschreven nadat deze met goed
gevolg een individueel scholingsprogramma heeft voltooid. Titel II, paragraaf II-C is in dat
geval van toepassing.

8.
9.

10.

De kosten van het individueel scholingsprogramma komen voor rekening van de tandarts die
dit programma volgt.
De tandarts die een individueel scholingsprogramma wil volgen kan een verzoek doen aan het
Concilium Chirurgicum Oris (CCO) van de NVMKA om een opleider aan te wijzen waar de
betreffende tandarts het programma volgt, dan wel om toestemming vragen het programma
bij de opleider te volgen die de tandarts zelf heeft geselecteerd.
De datum van inschrijving, bedoeld in het vierde en vijfde, is de datum van het besluit tot
inschrijving van de RTS.

C.
De toelichting op artikel D.25 komt als volgt te luiden:
D.25. Herintreding
Eerste lid: Dit artikel bevat een compacte regeling, die er voor zorgt dat een voormalig kaakchirurg
voor herintreding ofwel moet voldoen aan herregistratie-eisen of een individueel scholingsprogramma
(ISP) moet volgen.
Tweede lid: Voorbeelden van gevallen die aan herregistratie-eisen zouden kunnen voldoen, zijn de in
Nederland opgeleide tandarts die vervolgens in het buitenland als kaakchirurg is gaan werken, of de
tandarts die onder supervisie van een kaakchirurg als zodanig werkt.
Vijfde lid: De mogelijkheid in dit lid om bij herintreding voor twee jaar te worden ingeschreven om
alsnog te voldoen aan de eis om deel te nemen aan de NVMKA-visitatie en deze met goed gevolg af te
ronden, is eenmalig. Zo wordt voorkomen dat een tandarts meermalen achtereen van deze constructie
gebruik kan maken. De termijn van twee jaar correspondeert met artikel D.19, vierde lid. In dit lid
worden artikel D.18. tweede en vijfde lid van overeenkomstige toepassing verklaard. Daardoor heeft de
RTS in dergelijke gevallen de mogelijkheid wegens zeer bijzondere omstandigheden dispensatie te
verlenen van de eis van deelname aan en afronding van de NVMKA-visitatie. Omdat artikel D.18, vijfde
lid van overeenkomstige toepassing is, kan de RTS deze dispensatie niet verlenen aansluitend op een
herintreding voor beperkte duur ter afronding van een kwaliteitsvisitatie.
Zevende lid: Het ISP is een op maat gemaakt programma, dat is afgestemd met de opleider onder
wiens supervisie de betreffende tandarts het programma volgt.
Een tandarts die al enkele jaren niet heeft gewerkt en niets aan deskundigheidsbevordering heeft
gedaan, zal naar verwachting doorgaans een fors ISP moeten volgen. Degene die het vak heel snel
weer oppakt, qua kennis, vaardigheden en attitude, vormt geen bedreiging voor de patiëntenzorg en
beschikt over de bekwaamheid die nodig is om de kaakchirurgische zorg weer te gaan verlenen.
Daarvoor volstaat een beperkter ISP.
Het ISP is een bestaande regeling die niet alleen bij herintreding wordt toegepast. Aangezien de ISPregeling bepaalt dat de RTS het scholingsprogramma, dat door de opleider is opgesteld, goedkeurt, is
een objectiviteitswaarborg ingebouwd.
Tegen een beslissing van de betreffende opleider in het ISP, is op grond van de huidige regelgeving
geen bezwaar of geschil mogelijk. Pas in het verlengde daarvan, als de RTS uiteindelijk een besluit
moet nemen over de aanvraag tot herintreding, staan daartegen rechtsmiddelen open. Zie daarvoor
artikel 27 en 44 van de Regeling specialismen tandheelkunde.
Achtste lid: Om duidelijkheid te creëren, is in het artikel opgenomen dat de tandarts zelf dit ISP
financiert.
Negende lid: door het CCO een rol te geven bij het aanwijzen van een opleider die de betreffende
tandarts begeleidt, is de beschikbaarheid van een opleider voor een ISP gegarandeerd. Overigens doet
de CCO niet een inhoudelijke beoordeling van het ISP.

III
1.
2.

Bekendmaking
Dit besluit, alsmede wijziging daarvan, behoeft instemming van de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
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

3.
4.

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).

IV
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant
waarin de vaststelling van dit besluit en het instemmingsbesluit, bedoeld in artikel III, tweede lid,
worden geplaatst, en werkt terug tot en met 1 juli 2022.
Utrecht, 12 augustus 2022

drs. W. van Beers,
voorzitter CTS

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

Toelichting
In het kader van de jaarlijkse wijzigingsronde zijn enkele beperkte wijzigingen doorgevoerd in de
besluiten Dento-Maxillaire Orthopaedie 2018 en Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 2020.
In het Besluit Dento-Maxillaire Orthopaedie 2018 gaat het in hoofdlijnen om de volgende aanpassingen:
• definities van lokaal opleidingsplan en centrale opleidingscommissie zijn toegevoegd;
• erkenningseisen dat de opleider een lokaal opleidingsplan opstelt en dat wordt aangesloten bij de
centrale opleidingscommissie zijn toegevoegd. Hiermee wordt aangesloten bij de eisen die al
bestonden voor de opleiding tot kaakchirurg;
• net als in het Besluit MKA al was geregeld, is de figuur van de centrale opleidingscommissie
geïntroduceerd voor de opleiding tot orthodontist;
• toegevoegd is dat een te beoordelen buitenlandse opleiding niet korter mag zijn dan de Europese
minimumduur. Deze bepaling bestond al voor zg. derde landdiploma’s, maar moet ook gelden voor
opleidingen die onder het zg. algemeen stelsel vallen;
• net als in het Besluit MKA is het consilium aangewezen om desgevraagd een opleider aan te wijzen
voor een individueel scholingsprogramma.
In het Besluit Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 2020 gaat het in hoofdlijnen om de
volgende aanpassingen:
• toegevoegd is dat een te beoordelen buitenlandse opleiding niet korter mag zijn dan de Europese
minimumduur. Deze bepaling bestond al voor zg. derde landdiploma’s, maar moet ook gelden voor
opleidingen die onder het zg. algemeen stelsel vallen;
• opnieuw is herintreding mogelijk gemaakt in het geval dat aan herregistratie-eisen wordt voldaan.
Recentelijk is er casuïstiek geweest, waaruit bleek dat alleen de optie van een verplicht individueel
scholingsprogramma voor herintreding, onvoldoende tegemoet kwam aan de praktijk.

