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Inleiding 

De Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) voert voor het specialisme 
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) en Dento-Maxillaire Orthopaedie (DMO) 
ieder een specialistenregister en een opleidingsregister.

Conform de Regeling Specialismen Tandheelkunde heeft de RTS zich in 2022 weer volop met 
haar taken beziggehouden. Zij heeft de regelgeving van het College Tandheelkundige 
Specialismen (CTS) uitgevoerd op het gebied van erkenning van opleidingsinstellingen en 
(plaatsvervangend) opleiders, opleidingsregistratie en het afgeven van opleidingstitels, eerste 
registratie van in Nederland opgeleide orthodontisten, erkenning van beroepskwalificaties en 
registratie van buitenslands gediplomeerden, herregistratie en herintreding.

Naast het uitvoeren van de regelgeving, hield de RTS ook weer toezicht op de naleving van 
besluiten van het CTS door erkende (plaatsvervangend) opleiders en opleidingsinstellingen. Ook 
adviseerde de RTS het CTS over de uitvoeringsaspecten van ontwerpbesluiten van het CTS.

Erkenningen

Tussentijdse wijzigingen
In tegenstelling tot andere jaren, ontving de RTS in het jaar 2022 een relatief groot aantal 
aanvragen tot tussentijdse wijziging van het (plaatsvervangend) opleiderschap. Vaak
ingegeven door naderende pensioenen besloten opleiders hun taak als opleider neer te 
leggen en het stokje over te dragen aan de plaatsvervangend opleiders. Bij iets meer dan de 
helft van de tussentijdse wijzigingsverzoeken werden de opleiderstaken doorgeschoven en werd 
een nieuwe plaatsvervangend opleider voorgedragen. Op alle tussentijdse wijzigingsverzoeken 
heeft de RTS positief besloten.

Hernieuwing erkenningen
In 2022 zijn twee opleidingsinstellingen gevisiteerd voor de hernieuwing van de erkenning. 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.
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Opleiding 

Inschrijving en wijzigingen
Omdat een correct opleidingsschema belangrijk is, wordt van de aiossen die in opleiding gaan 
bij de inschrijving in het opleidingsregister 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.

Covid-19 verlenging
De opleiding van een aios die op enig moment in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 
december 2020 in opleiding was tot tandheelkundig specialist kan met ten hoogste zes 
maanden worden verlengd om opleidingsinhoudelijke redenen die verband houden met de 
Coronacrisis.

Inzake opleiding MKA
Aiossen MKA die in 2019 en 2020 met de opleiding zijn gestart hebben de keuze om de 
opleiding te volgen volgens Besluit MKA 2018 (met verrichtingenlijst) of 2020 (met EPA’s). De RTS 
houdt bij volgens welk besluit de aiossen de opleiding volgen en verwerkt aanvragen inschrijving 
en wijziging overeenkomstig het geldende besluit.

Voor een eigen keuze EPA dient de aios MKA van te voren toestemming te vragen aan de RTS. 
De RTS kreeg het afgelopen jaar meerdere verzoeken tot instemming met de invulling van een 
eigen keuze EPA.

Inzake opleiding DMO
Aiossen DMO starten altijd in een cohort. In het tweede semester van het laatste opleidingsjaar 
vindt een eindevaluatie van een cohort aiossen DMO plaats. De eindevaluatie wordt uitgevoerd 
door de Adviescommissie DMO. Mede in verband met de planning van de eindevaluaties door 
de Adviescommissie DMO houdt de RTS bij wanneer aiossen DMO de eindevaluatie DMO gaan 
afleggen. Als een aios DMO in verband met vertraging in de opleiding (denk aan bijvoorbeeld 
zwangerschapsverlof) eerder dan in het tweede semester van het laatste opleidingsjaar met het 
cohort wordt aangemeld voor de eindevaluatie - en dus nog meer dan een half jaar te gaan 
heeft na de eindevaluatie -  dan vraagt de RTS de opleider om in de eindbeoordeling een 
toelichting te geven op de activiteiten van de aios na het afleggen van de eindevaluatie. Dit doet 
de RTS om na te gaan of de activiteiten die na de eindevaluatie zijn verricht voldoende 
bijdragen aan de opleiding van de aios.

Opleidingstitel
Na het succesvol afronden van de Nederlandse opleiding tot kaakchirurg of orthodontist, 
verstrekt de RTS aan de aios een diploma met een opleidingstitel voor het specialisme.

Actief houden BIG-registratie
Aiossen dienen tijdens de opleiding te beschikken over een actieve registratie in het BIG-register. 
Voor aiossen DMO betreft dat een BIG-registratie als tandarts en voor de aiossen MKA betreft 
dat een BIG-registratie als tandarts en/of arts. Registratie in een van beide 
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opleidingsregisters van de RTS betekent dat het BIG-register ervan uitgaat dat de aios beschikt 
over voldoende competenties voor het basisberoep. De herregistratie in het BIG-register was 
opgeschort vanwege Covid-19, maar is door het BIG-register voor zorgverleners weer hervat. 
Dit betekende dat aiossen er weer alert op moesten zijn hun BIG-registratie(s) actief te houden 
en tijdig herregistratie bij het BIG-register aan te vragen. Immers, wanneer de basisregistratie 
verloopt, vervalt ook de inschrijving in het opleidingsregister van de RTS.

Eerste registratie

Na het succesvol afronden van de Nederlandse opleiding tot kaakchirurg of orthodontist, kan 
een verzoek worden gedaan tot inschrijving in het desbetreffende specialistenregister. Zodra een 
kaakchirurg of orthodontist is ingeschreven ontvangt deze een brief met besluit en een bewijs 
van registratie. Met dit bewijs van registratie kan een tandartsspecialist aantonen over welke 
periode hij of zij in het specialistenregister staat ingeschreven.

Herregistratie

Covid-19 coulanceregeling
Het jaar 2022 stond voor wat betreft de herregistratie ook in het teken van de aanpassing van 
de coulanceregeling in het kader van Covid-19. Voor tandartsspecialisten van wie de inschrijving 
eindigt in de periode van 1 maart 2020 tot en met 28 februari 2025 gold aanvankelijk de regeling 
dat de RTS een tegemoetkoming zou toepassen van 20% (40 punten) op de eisen voor 
herregistratie ten aanzien van de in de vijf voorafgaande jaren te behalen geaccrediteerde 
punten voor deskundigheidsbevorderende activiteiten. In die regeling van het CTS werd ervan 
uitgegaan dat Covid-19 de mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering zou beperken tot 
uiterlijk 1 maart 2021. Intussen was duidelijk geworden dat dat effect nog langer is dan destijds 
was ingeschat. Duidelijk werd dat Corona ten aanzien van deskundigheidsbevordering ook voor 
een groot deel van 2021 belemmerend werkte. Anderzijds is er veel online aanbod gekomen, 
waarvan relatief makkelijk gebruik gemaakt kan worden. Om ook in 2021 tegemoet te komen 
aan de beperkingen van Corona op de deskundigheidsbevordering, heeft het CTS de 
tegemoetkoming in punten verruimd naar heel 2021. Het CTS schatte in dat in elk geval vanaf 1 
januari 2022 weer als vanouds aan deskundigheidsbevordering kon worden voldaan. 

Daarmee is de 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 gewijzigd. De RTS past een tegemoetkoming toe 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. Gerekend wordt met drie punten voor elke maand dat de referteperiode voor 
herregistratie van de specialist in die periode valt. Het totale aantal toe te kennen punten is op 
66 gesteld. Dit maximum is door het CTS gesteld om te zorgen dat iedereen tot hetzelfde 
maximum van deze regeling gebruik kan maken. De eisen van 16 uur per week gewerkt hebben 
en met goed gevolg deelgenomen hebben aan de kwaliteitsvisitatie gelden als gebruikelijk. 

Grote groep maart 2023
In maart 2023 expireert een groot aantal inschrijvingen van tandartsspecialisten in de 
specialistenregisters DMO en MKA. De RTS is in het eerste kwartaal van 2022 begonnen met de 
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voorbereidingen om deze grote herregistratieronde in goede banen te leiden. 

Zo is er aan alle tandartsspecialisten van wie de inschrijving in maart 2023 expireert in juli 2022 
een mailing gestuurd met uitleg over het voorbereiden van de komende 
herregistratie-aanvraag. De aanvraagformulieren, brieven en besluiten zijn herzien en de 
werkgeversverklaring heeft een update ondergaan. Voor het indienen van de uren 
geaccrediteerde deskundigheidsbevordering wordt sinds 2020 gebruik gemaakt van PE-online. 

In oktober 2022 is de grote groep aangeschreven met een uitnodiging een 
herregistratie-aanvraag in te dienen. Omdat de RTS inmiddels uit ervaring weet dat een groot 
deel van de tandartsspecialisten al ruim vóór de expiratiedatum ten volle aan alle 
herregistratie-eisen over de vijf jaar vóór de expiratiedatum (de referteperiode) voldoet, 
verzocht de RTS deze tandartsspecialisten vriendelijk hun aanvraag - indien mogelijk – zo 
spoedig mogelijk na de aanschrijving bij de RTS in te dienen. Op deze manier heeft de RTS 
geprobeerd met hun hulp een opeenhoping van de aanvragen te voorkomen. De RTS ontving 
daadwerkelijk al een flink aantal herregistratie-aanvragen in het laatste kwartaal van 2023. 
Daarvoor is de RTS deze voortvarende tandartsspecialisten dankbaar. 

Vlak voor Kerstmis zond de RTS aan hen die nog geen aanvraag hadden ingediend een eerste 
herinnering. Met nog een tweede herinnering in het nieuwe jaar, gaat de RTS ervan uit dat zij er 
alles aan heeft gedaan om betrokkenen tijdig te wijzen op het expireren van de inschrijving in 
maart 2023.

Herregistratie onder voorwaarde(n)
Het aantal tandartsspecialisten dat een herregistratie onder voorwaarde(n) kreeg was in 2022 
zeer klein. Slechts twee tandartsspecialisten kregen een dergelijke voorwaardelijke herregistratie 
wat inhoudt dat de betrokken tandartsspecialist alsnog binnen een bepaalde termijn moet 
voldoen aan de eis van deskundigheidsbevordering en/of kwaliteitsvisitatie. De RTS ziet dit als 
een positieve ontwikkeling. De meeste tandartsspecialisten die moesten herregistreren in 2022 
bleken ten volle aan de herregistratie-eisen te voldoen. Gesteld kan worden dat het merendeel 
van de tandartsspecialisten inmiddels goed op de hoogte blijkt van de verplichtingen die bij 
herregistratie komen kijken.

Herintreding
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. De 
RTS in 2022 drie tandartsen opnieuw als tandartsspecialist in een register van de RTS in.

Herregistratie basisberoep 
Om ingeschreven te staan als kaakchirurg in het specialistenregister van de RTS, is vereist dat de 
kaakchirurg in het BIG-register staat geregistreerd als tandarts én als arts. De BIG-registratie als 
tandarts is automatisch gekoppeld aan de specialistenregistratie als kaakchirurg. 
De BIG-registratie als arts is niet automatisch gekoppeld: daarvoor geldt een versimpelde 
herregistratieprocedure bij het BIG-register.  

Het BIG-register heeft de herregistraties in het basisberoep na een opschorting vanwege de 
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coronapandemie weer opgepakt. Uitschrijving uit het BIG-register als arts betekent ook 
uitschrijving uit het specialistenregister MKA van de RTS. De RTS heeft zich voorbereid op de 
uitschrijvingen uit het BIG-register en de te nemen stappen richting de betrokken kaakchirurgen 

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 aanvragen van buitenslands gediplomeerden tot erkenning van de 
beroepskwalificaties en inschrijving in het specialistenregister. Zo ontving de RTS onder meer 
aanvragen uit Europese landen als Roemenië, Duitsland, België en Spanje maar daarbuiten ook 
uit onder meer 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.  

Verder heeft de RTS een aantal aanvragers moeten mededelen dat de door hem of haar 
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, gnathologie, parodontologie, implantologie en conservative 
dentistry and endodontics. 

Voor een groot aantal landen in Europa zijn opleidingen geharmoniseerd zodat onder de 
Richtlijn 2005/36/EG 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 dan wel derde land). Het 
aantal besluiten op basis van automatische erkenning was lager dan vorig jaar. Ten opzichte 
van 2021 nam de RTS dit jaar ongeveer evenveel besluiten op aanvragen die werden behandeld 
op basis van een inhoudelijke beoordeling. 

Wanneer de RTS niet kan vaststellen dat de beroepskwalificaties van een buitenslands 
gediplomeerdegelijkwaardig zijn aan die van een in Nederland opgeleide tandheelkundig 
specialist, kan de RTS de aanvrager in de gelegenheid stellen een individueel scholings-
programma te volgen of – in geval het om het specialisme DMO gaat - een eindtoets DMO bij 
de Adviescommissie 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 2022 voltooide één buitenslands gediplomeerde succesvol een individueel 
scholingsprogramma. Er werden in 2022 geen eindtoetsen DMO bij de Adviescommissie DMO 
afgelegd. 

Ook vroeg in 2022 een buitenslands gediplomeerde bij het BIG-register een ontheffing aan om 
op de BES-eilanden te kunnen praktiseren als tandheelkundig specialist. Het BIG-register 
benaderde de RTS voor een advies. Na inhoudelijke beoordeling gaf de RTS een negatief advies 
over de gelijkwaardigheid van de in het buitenland gevolgde opleiding af. 
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Cijfers

Aantal geregistreerde                    Aantal geregistreerde aiossen 
orthodontisten/                               MKA/DMO (per 31-12-2022)
kaakchirurgen (per 31-12-2022)         

Aantal besluiten in 2022: 225, waarvan 90 DMO- en 135 MKA-besluiten                       
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Aantal erkende opleidingsin-
stellingen MKA/DMO
(per 31-12-2022)
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Hernieuwing erkenning opleidingsinstelling 
en (plv) opleider     

Herintreding specialistenregister  

Wijziging erkenning (plv) opleider      

Registratie aios opleidingsregister       

Erkenning buitenlandse beroepskwalificaties 
(o.b.v. derde land diploma)/registratie 
specialistenregister   

Erkenning buitenlandse beroepskwalificaties 
(o.b.v. automatische erkenning)/registratie 
specialistenregister

Registratie specialistenregister o.b.v. 
Nederlandse opleidingstitel              

Herregistratie specialistenregister      

Wijziging opleidingsschema aios      

Erkenning buitenlandse beroepskwalificaties (o.b.v. 
algemeen stelsel) /registratie specialistenregister  
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Ledenlijst

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. J. Duininck, aios MKA
Mevrouw drs. M.L.D. de Koning, 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

Wie: Functie: 

De heer drs. J. Kloosterman

De heer dr. G. Mensink

De heer drs. D.C. Koper

orzitter

lid

lid

lid De heer dr. W.J.J.M. Martin

Wie: Functie: 

Mevrouw drs. M. A. Disse

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

Mevrouw drs. M.L. Koning

Mevrouw dr. M.A.R. Kuijpers

vice-voorzitter

lid

lid

lid

Voor het specialisme DMO, voorgedragen 
door de wetenschappelijke vereniging 
(NVvO), benoemd door het HB van de 
KNMT:

Voor het specialisme MKA, voorgedragen 
door de wetenschappelijke vereniging 
(NVMKA), benoemd door het HB van de 
KNMT:

vo
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Adviescommissie

De Adviescommissie DMO is een commissie van de RTS, bestaande uit 6 orthodontist-leden. 
Het takenpakket van de adviescommissie DMO is vastgelegd in het Reglement Adviescommissie 
DMO en bestaat uit het afnemen van de eindevaluatie bij de Nederlandse aiossen en het 
afnemen van de eindtoets DMO bij buitenslands gediplomeerden.

Eindevaluatie DMO
De eindevaluatie DMO wordt aan het eind van de Nederlandse opleiding DMO afgenomen 
door twee orthodontisten uit de Adviescommissie DMO die niet bij de opleiding betrokken zijn.

Eindtoets DMO
De eindtoets DMO wordt door twee orthodontisten uit de Adviescommissie DMO afgenomen bij 
een buitenslands gediplomeerde als blijkt dat de elders afgeronde opleiding niet gelijkwaardig 
is aan de opleiding DMO in Nederland. De orthodontist-leden van de Adviescommissie 
beoordelen in dat geval door middel van de DMO-toets of de buitenslands gediplomeerde kan 
aantonen dat de beroepskwalificaties gelijkwaardig zijn aan die van een in Nederland 
opgeleide orthodontist.

De leden van de Adviescommissie DMO worden door de RTS benoemd voor een periode van 
drie jaar. De leden van de Adviescommissie DMO zijn maximaal tweemaal herbenoembaar

Externe partners

Wie:  Functie: 

De heer dr. R.B. Kuitert

De heer dr. H.A.J. Reukers

De heer dr. R.H.J. Peerlings

De heer dr. M.C. Raadsheer

voorzitter

secretaris

lid

lid

lid

lid

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

De heer dr. C.M. Suttorp
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Overige werkzaamheden o.a:

Bezwaren, geschillen en klachten

Er heeft in 2022 één CAG-zitting plaatsgevonden. Er is tevens een beroep ingediend bij de
rechtbank, maar dit beroep is ingetrokken. Er heeft in 2022 één zienswijzegesprek plaats-
gevonden.

Visie gegevensverstrekking 

Tarieven 

Adviesverzoek CTS

Ontheffing BES-eilanden 


