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Voorwoord 

Ingesteld door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), voert 

de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) twee specialistenregisters en twee 

opleidingsregisters ten aanzien van de specialismen Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) en 

Dento-Maxillaire Orthopaedie (DMO). 

 

Na het tumultueuze jaar 2020 speelde de RTS ook in 2021 naast de gewone werkzaamheden nog volop in op 

de opeenvolgende gebeurtenissen rond Covid-19. Dat maakte het voor wat betreft (her)registratie en 

opleiding een minder luw jaar dan het naar verwachting zou zijn geweest. Deze Covid-19 gerelateerde 

werkzaamheden waren uiteraard niet vooraf gepland, maar er werd meer dan in 2020 rekening gehouden met 

ontwikkelingen op dat vlak. 

 

Anders lag dit voor de expiratie van een voor de RTS relatief groot aantal erkenningen van 

opleidingsinstellingen en (plaatsvervangend) opleiders. In verband met de naderende expiratiedata plande de 

RTS een flink aantal opleidingsvisitaties in en voerde deze ook uit. De daaruit voorkomende visitatierapporten 

en besluiten zijn allen conform planning afgerond en besloten.  

 

Al met al was 2021 weer een bewogen jaar met interessante activiteiten die grotendeels online plaatsvonden 

en waarvoor zowel het bestuur als het bureau van de RTS zich met verve hebben ingezet. De RTS kijkt met 

tevredenheid terug op 2021 en kijkt met goede moed vooruit naar 2022.  

 

Volgend jaar zal de voorbereiding van ‘het herregistratiecohort 2023’ op de agenda staan. Met een 

projectmatige voorbereidende aanpak en medewerking van alle tandartsspecialisten hoopt de RTS deze grote 

herregistratieronde net als in 2018 tot een succesvol einde te brengen.  

 

Ik bied u het jaarverslag over het jaar 2021 met genoegen aan. 

 

 

De heer J. Kloosterman, voorzitter  
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Erkenningen 

Het jaar 2021 stond in het teken van een groot aantal opleidingsvisitaties en hernieuwing van erkenningen. 

Eens in de vijf jaar wordt de kwaliteit van de opleiding beoordeeld en getoetst aan de regelgeving van het CTS.  

Het in 2020 opgestarte project om de visitaties in 2021 in goede banen te leiden, wierp zijn vruchten af. De 

gewijzigde formulieren en documenten voor de visitaties MKA werden in gebruik genomen en her en der in de 

praktijk verder verbeterd. Intussen speelde de RTS per opleidingsinstelling ook in op de situatie rondom Covid-

19. Waar nodig werden voorbereidingen getroffen om digitaal of hybride (fysiek en digitaal) te visiteren.  

 

Opvallend bij de opleidingsvisitaties was dat vrijwel alle opleidingsinstellingen MKA het nieuwe opleidingsplan 

Hoofdzaak 2.0 direct goed hebben geïmplementeerd. De uitkomsten van de opleidingsvisitaties zijn verwerkt 

in de visitatierapporten waarin eventuele voorwaarden, zwaarwegende adviezen en aanbevelingen zijn 

opgenomen. Alle gevisiteerde opleidingsinstellingen ontvingen een positief besluit op de aanvraag tot 

hernieuwing.  

 

Eind 2021 zijn de nieuwe werkwijze en documenten voor de visitaties MKA geëvalueerd. Er werd 

teruggekeken op een geslaagd erkenningenjaar. De RTS heeft het voornemen om deze wijzigingen voor de 

instellingsvisitaties ook voor de opleidingsinstellingen DMO door te voeren wanneer er een nieuw landelijk 

opleidingsplan DMO in werking treedt. 

 

Opleiding en eerste registratie 

Omdat een correct opleidingsschema belangrijk is, wordt van de aiossen 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. 

 

Van de mogelijkheid tot verlenging van de opleiding vanwege het missen van een of meer delen van de 

opleiding door de coronacrisis is in 2021 slechts éénmaal gebruik gemaakt. Tijdens de in 2021 uitgevoerde 

opleidingsvisitaties zijn de mogelijke gevolgen van de coronacrisis voor (de verrichtingen van) de aiossen 

besproken. Daar waar nodig hebben de opleidingen, zonder gebruik te maken van de mogelijkheid de 

opleiding individueel te verlengen, reparatieplannen gemaakt om ervoor te zorgen dat aan het aantal 

verrichtingen wordt gekomen en kennis, vaardigheden en attitude eigen worden gemaakt. Afgelopen jaar 

hield de RTS de bij de eindverklaring meegestuurde verrichtingenlijsten MKA extra goed in de gaten en vroeg 

waar nodig een toelichting aan de opleider.  

 

Na het succesvol afronden van de Nederlandse opleiding tot kaakchirurg of orthodontist, kan een verzoek 

worden gedaan tot inschrijving in het desbetreffende specialistenregister. Sinds 2021 wordt er na afronding 

van de opleiding MKA en DMO een diploma verstrekt in plaats van een bewijs van inschrijving. Daarnaast 

heeft het bureau van de RTS in 2021 een bewijs van registratie opgemaakt dat vanaf 1 januari 2022 wordt 

afgegeven bij inschrijving in het specialistenregister. Met dit bewijs van registratie kan een tandartsspecialist 

aantonen over welke periode hij of zij in het specialistenregister staat ingeschreven. 

 

Herregistratie 

Al in 2020 besloten het CTS en de RTS tandartsspecialisten de herregistratie-eisen in verband met de 

pandemie tijdelijk te versoepelen. In 2021 werden de ontwikkelingen nauw gevolgd. Dit leidde tot bijstelling 

van de tijdelijke coulanceregels. Van uitstel voor het indienen van de herregistratie-aanvraag was vanaf 1 

januari 2021 geen sprake meer.  

 

Opvallend was dat in de loop van 2021 de pandemie minder gevolgen leek te hebben voor herregistraties en 

de – in de tijd bijgestelde - coulanceregelingen hun werk deden. Het overgrote deel van de 

tandartsspecialisten die moesten herregistreren ontvingen een onvoorwaardelijk herregistratiebesluit. Een 

veel kleiner deel ontving een voorwaardelijk herregistratiebesluit, waarna in bijna alle gevallen voor het einde 
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van 2021 aan de voorwaarde(n) werd voldaan. Slechts twee tandartsspecialisten hebben ondanks de 

coulanceregelingen een (voorgenomen) besluit tot doorhaling van de inschrijving ontvangen.  

 

Momenteel geldt de tijdelijke coulanceregeling voor kaakchirurgen en orthodontisten van wie (een deel van) 

de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 december 2021 (de Covid-periode) in de referteperiode voor 

herregistratie valt, dat de RTS een tegemoetkoming toepast op de te behalen geaccrediteerde punten voor 

deskundigheidsbevordering (bij- en nascholing). Dit geldt voor kaakchirurgen en orthodontisten van wie de 

inschrijving expireert vóór of op 31 december 2026. De eisen van 16 uur per week gewerkt hebben en met 

goed gevolg deelgenomen hebben aan de kwaliteitsvisitatie gelden als gebruikelijk. 

 

Vanaf 1 januari 2022 krijgen alle tandartsspecialisten die opnieuw worden geregistreerd in het 

specialistenregister een bewijs van registratie voor de periode waarvoor zij staan ingeschreven.  

 

Buitenslands gediplomeerden 

Om in Nederland als tandheelkundig specialist te kunnen werken, moeten buitenslands gediplomeerden 

erkenning van hun diploma en registratie als tandheelkundig specialist vragen. De RTS ontvangt veel 

aanvragen van buitenslands gediplomeerden tot erkenning van de beroepskwalificaties en inschrijving in het 

specialistenregister. De RTS ontving aanvragen uit onder meer Duitsland, Hongarije, Spanje, Zweden en 

Roemenië, maar ook uit landen als Syrië, Brazilië en Turkije. Ook dit jaar ontving de RTS aanvragen die voor 

langere tijd moesten worden opgeschort in verband met de procedure tot erkenning en registratie als tandarts 

in het BIG-register. Tevens heeft de RTS een groot aantal aanvragers moeten mededelen dat de door de 

aanvrager opgegeven kwalificaties in Nederland niet behoren tot een deelgebied van de tandheelkunde dat in 

Nederland als specialisme is erkend. Het ging hierbij onder meer om aanvragen tot erkenning in 

prosthodontie, implantologie, kindertandheelkunde en parodontologie. 

 

Voor een groot aantal landen in Europa zijn opleidingen geharmoniseerd zodat onder de Richtlijn 2005/36/EC 

de in deze landen afgegeven specialistendiploma’s erkend worden zonder inhoudelijke toetsing 

(automatisch). In alle andere gevallen beoordeelt de RTS de gevolgde opleiding inhoudelijk op 

gelijkwaardigheid aan de Nederlandse opleiding in het (meest aanverwante) tandheelkundige specialisme 

(algemeen stelsel). Het aantal besluiten op basis van automatische erkenning was vrijwel gelijk aan vorig jaar. 

De RTS nam meer besluiten op basis van het algemeen stelsel, dus na inhoudelijke beoordeling op 

gelijkwaardigheid, dan het jaar ervoor.  

 

Wanneer de RTS niet kan vaststellen dat de beroepskwalificaties van een buitenslands gediplomeerde 

gelijkwaardig zijn aan die van een in Nederland opgeleide tandheelkundig specialist, kan zij de aanvrager in de 

gelegenheid stellen een beoordelingsstage te volgen of een eindtoets DMO af te leggen. Op deze manier stelt 

de RTS de buitenslands gediplomeerde in de gelegenheid de gelijkwaardigheid van diens beroepskwalificaties 

alsnog aan te tonen. In 2021 legde 1 buitenslands gediplomeerde met positief resultaat een eindtoets DMO af. 

 

Als de RTS het in het buitenland behaalde specialistendiploma erkent, moet de aanvrager voldoen 

aan de voor registratie geldende eisen om vervolgens in het desbetreffende specialistenregister ingeschreven 

te worden. 

 

Cijfers 

Aantal geregistreerde orthodontisten per 31-12-2021: 360 

Aantal geregistreerde kaakchirurgen per 31-12- 2021: 354 

Aantal nieuwe inschrijvingen in 2021 33, waarvan 2 herintreders en 8 buitenslands gediplomeerden 

 

Aantal erkende opleidingsinstellingen DMO: 3 

Aantal erkende opleidingsinstelling MKA: 16 

Aantal opleidingsvisitaties: 10  

 

Aantal geregistreerde aiossen DMO per 31-12-2021: 40 

Aantal geregistreerde aiossen MKA per 31-12-2021: 58  
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Aantal besluiten in 2021: 166, waarvan 66 DMO- en 100 MKA-besluiten 

• 7 hernieuwde erkenningsbesluiten 

• 2 besluiten tussentijdse wijziging (plv) opleider 

• 26 besluiten inschrijving opleidingsregister 

• 34 besluiten wijziging opleidingsschema 

• 21 besluiten eerste registratie na specialistenopleiding in Nederland 

• 61 herregistratiebesluiten 

• 2 herintredingsbesluiten 

• 13 besluiten buitenslands gediplomeerden 

 

Wie zaten er in 2021 in de RTS? 

Voor het specialisme MKA, voorgedragen door de wetenschappelijke vereniging (NVMKA), benoemd door het 

HB van de KNMT:  

 

De heer drs. J. Kloosterman, voorzitter 

De heer dr. L. Meijndert, lid (t/m 31 oktober 2021) 

De heer drs. I.G.H. van der Tol, lid (t/m 31 augustus 2021) 

De heer dr. G. Mensink, lid (herbenoemd per 1 september 2021) 

De heer drs. D.C. Koper, lid (vanaf 1 november 2021) 

De heer dr. W.J.J.M. Martin, lid (vanaf 1 november 2021) 

 

Voor het specialisme DMO, voorgedragen door de wetenschappelijke vereniging (NVvO), benoemd door het 

HB van de KNMT: 

Mevrouw drs. M. A. Disse, vice-voorzitter 

De heer dr. A.C. Jongsma, lid 

Mevrouw drs. M.C.J. van der Beek, lid 

Mevrouw drs. M.L. Koning, lid (herbenoemd per 1 juni 2021) 

 

Leden worden benoemd voor de duur van 3 jaar en zijn aansluitend herbenoembaar.  

 

Adviserende aios-leden, aangewezen door de desbetreffende wetenschappelijke vereniging, 

De heer drs. A. Gül, aios MKA 

De heer drs. A. Palper (t/m 1 september 2021), aios DMO 

Mevrouw drs. M.L.D. de Koning (vanaf 1 oktober 2021), aios DMO 

 

Overige adviserende leden: 

- Door het DOO-T aangewezen vertegenwoordiger: vacant 

- Door de NFU aangewezen vertegenwoordiger: vacant 

- De secretaris van het CTS: de heer mr. M.C.J. Rozijn 

- De secretaris van de RTS: mevrouw mr. A.E.L. van der Voort van Zyp, mevrouw mr. G.M. van Reenen 

 

Hoeveel keer vergaderde de RTS? 

5 keer, digitaal vanwege Covid-19 

 

Hoeveel keer vergaderde de visitatiecommissies van de RTS in voorbereiding op de visitaties? 

11 keer, altijd digitaal  

 

Waaruit bestaat het bureau van de RTS? 

- Secretaris 

- Jurist 

- Administratief medewerkers 
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Wie zaten er in 2021 in de Adviescommissie DMO? 

(taak eindevaluatie Nederlandse aiossen DMO en toets voor buitenslands gediplomeerden in het kader van 

erkenning DMO) 

 

De heer dr. R.B. Kuitert, voorzitter 

De heer dr. H.A.J. Reukers, secretaris 

De heer dr. R.H.J. Peerlings, lid 

De heer dr. M.C. Raadsheer, lid 

De heer dr. P.H.A.M. Wagemans, lid 

Mevrouw dr. M.A.R. Kuijpers, lid 

 

Met welke externe partners had de RTS in 2021 contact? 

- VWS en CIBG 

- Landelijk Overleg Registratiecommissies (LORC) 

- Wetenschappelijke verenigingen 

- (De STS van) de KNMT 

- Het Capaciteitsorgaan 

- De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 

 

Wat waren de dagelijkse werkzaamheden van de RTS in 2021? 

- Het (hernieuwd) erkennen van opleidingsinstellingen en (plaatsvervangend) opleiders, het tussentijds 
wijzigen van de vigerende erkenningen en het schorsen of intrekken van erkenningen 

- Het inschrijven van aiossen in het opleidingsregister, het tussentijds wijzigen van opleidingsschema’s 
en het afgeven van opleidingstitels 

- Het inschrijven, herregistreren en herintreden van personen in het specialistenregister en het 
doorhalen van deze inschrijvingen 

- Het erkennen van beroepskwalificaties en registreren in het specialistenregister van buitenslands 
gediplomeerden 

 

Zijn er in 2021 bezwaren, geschillen en klachten binnengekomen? 

- Er zijn geen bezwaren tegen besluiten van de RTS ingediend en zodoende heeft de CAG de RTS niet 
geadviseerd of een besluit moet worden gehandhaafd of herzien.  

- Er zijn geen verzoekschriften ingediend om een geschil over een besluit van een opleider of een 
opleidingsinstelling ter beslechting aan de CAG voor te leggen. 

- De RTS heeft geen formele klachten ontvangen. 

- Wel is er in 2021 oriënterend of informerend met aanvragers gesproken, telefonisch dan wel via een 
digitaal georganiseerd gesprek. 

- Aanvragers worden voordat het besluit wordt genomen in de gelegenheid gesteld mondeling dan wel 
schriftelijk een zienswijze in te brengen. Van de mogelijkheid mondeling een zienswijze in te brengen 
is dit jaar slechts eenmaal gebruik gemaakt. De overige zienswijzen zijn schriftelijk afgehandeld. 

 

Wat deed de RTS in 2021 onder andere naast het uitvoeren van de regelgeving van het CTS en het nemen 

van besluiten? 

- Het houden van toezicht op de naleving van de regelgeving van het CTS om de kwaliteit van de 
opleiding en beroepsuitoefening van degene die in een opleidingsregister staat ingeschreven te 
bevorderen en te bewaken en de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de specialist te bevorderen 
en te bewaken. 

- Het aan het CTS adviseren over de uitvoeringsaspecten van ontwerpbesluiten van  

het CTS (Besluit Covid-19 en de jaarlijkse wijzigingsronde Besluit MKA 2020 en Besluit DMO 2018). 

- Het aanpassen van de werkzaamheden naar aanleiding van nieuw vastgelegde CTS-regelgeving, 
zoals het aanpassen van formulieren, processen en informeren van betrokkenen (o.a. herintreding 
MKA, invoering EPA’s opleiding MKA). 
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- Het bijhouden van en inspelen op Covid-19 gerelateerde ontwikkelingen, zoals hybride visitaties, 
(uitbreiding) tegemoetkoming herregistratie-eisen en mogelijkheid verlenging opleiding. 

- Het project visitaties en erkenningen 2021 (formats, begeleiding, voorbereiding, uitwerking, 
doorlooptijd) 

- Het project diploma’s en bewijsstukken (uniformiteit en samenhang) 

- De uitrol overeenkomst gegevensverstrekking NVMKA 

- Het organiseren, voorbereiden en uitwerken van de RTS-vergaderingen 

- Ondersteunen van de KNMT bij overeenkomsten en convenanten die de RTS aangaan (o.a. 
Capaciteitsorgaan) 

- Het delen en vragen van input voor onze werkzaamheden in het kader van samenwerking en 
afstemming tijdens periodieke overleggen met het ministerie van VWS, het Landelijk Overleg 
Registratiecommissies (LORC), de wetenschappelijke verenigingen, de (Sectie Tandarts-Specialisten 
van de) KNMT en de Adviescommissie DMO. 

- In 2021 leverde de RTS voor de eerste keer op basis van een tussen de KNMT en de NVMKA gesloten 
overeenkomst gegevens van geregistreerde kaakchirurgen aan de NVMKA met als doel het 
doelmatig inrichten van het visitatieproces van kaakchirurgen waar zij voor hun individuele 
herregistratie aan dienen deel te nemen.  

- De RTS levert geanonimiseerde gegevens uit het opleidingsregister aan de NZa in het kader van de 
beschikbaarheidsbijdrage voor de tandheelkundige vervolgopleidingen. Aan het Capaciteitsorgaan 
worden eveneens geanonimiseerde gegevens verstrekt zodat het Capaciteitsorgaan aan de 
zorgsector en de overheid kan adviseren over de toekomstig benodigde capaciteit aan professionals 
in de zorg en de daarvoor benodigde instroom in de opleidingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


