College Tandheelkundige Specialismen
Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
Besluit van PM strekkende tot wijziging van het Besluit Mondziekten, Kaak- en
Aangezichtschirurgie 2018

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 PM;

BESLUIT:

Let op:
Alleen de hierna geel gemarkeerde en de doorgestreepte delen van de tekst betreffen het
wijzigingsbesluit. De rest van de artikelen zijn de meest relevante artikelen uit het geldende
Besluit MKA, die voor het begrip van de voorgenomen wijzigingen zijn toegevoegd.

Hoofdstuk D

De erkenning van beroepskwalificaties, registratie en herregistratie

Paragraaf II-C

Individueel scholingsprogramma

D.14.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Individueel scholingsprogramma
Er is een individueel scholingsprogramma dat tot doel heeft een tandarts, bedoeld in artikel
D.4., zevende lid, D.5., tweede lid, D.13., vierde lid, D.25., tweede vijfde lid, zodanig te
scholen dat deze de zorg in het betreffende specialisme zelfstandig en op verantwoorde
wijze kan uitvoeren.
De duur van het individueel scholingsprogramma bedraagt maximaal één jaar indien de
werkzaamheden van de betreffende tandarts of specialist een volledige werkweek
omvatten. Bij deeltijd wordt deze periode naar rato van de deeltijd aangepast.
Het individuele scholingsprogramma wordt gevolgd bij een opleider in een
opleidingsinstelling.
De tandarts geeft aan de RTS aan welke opleider zich bereid heeft verklaard de tandarts te
begeleiden in een opleidingsinstelling.
De tandarts dient uiterlijk binnen één jaar nadat de RTS heeft bepaald dat de tandarts in
aanmerking komt voor een individueel scholingsprogramma, met dit programma aan te
vangen.
De tandarts begint eerst met een individueel scholingsprogramma als deze beschikt over een
registratie in de zin van artikel 3 van de Wet BIG.

Titel III Herregistratie
D.18.
1.

2.
3.
4.

D.19.
1.
2.

Eisen herregistratie
De RTS herregistreert een kaakchirurg in het specialistenregister Mondziekten, Kaak- en
Aangezichtschirurgie als bedoeld in artikel 28 van de Regeling, als de specialist
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de
expiratie van de vigerende registratie heeft voldaan aan de volgende eisen:
a.
de kaakchirurg heeft diens specialisme in voldoende mate en regelmatig
uitgeoefend;
b.
de kaakchirurg heeft in voldoende mate deelgenomen aan
deskundigheidsbevorderende activiteiten op het terrein van het specialisme
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie;
c.
de kaakchirurg heeft het visitatieproces van de NVMKA doorlopen en afgerond, op
grond waarvan de NVMKA een PITK-visitatiecertificaat heeft afgegeven
overeenkomstig haar visitatiereglement.
De RTS kan dispensatie verlenen, indien wegens zeer bijzondere omstandigheden niet
voldaan wordt aan een van de eisen gesteld in het eerste lid, onder c.
Onvoorziene omstandigheden of verplichtingen, al dan niet vrijwillig aangegaan, waardoor
de specialist niet voldoet aan de eisen, bedoeld in het eerste lid, worden bij de beoordeling
van het recht op hernieuwing van de inschrijving niet in aanmerking genomen.
Deskundigheidsbevorderende activiteiten die in het buitenland worden gevolgd en door een
buitenlandse aanbieder worden georganiseerd dienen te zijn gecertificeerd door de in dat
land bevoegde instantie en geaccrediteerd door de accreditatiecommissie van de NVMKA.
Verzoek en duur herregistratie
De specialist die in aanmerking wenst te komen voor herregistratie levert de daartoe
benodigde gegevens in bij de RTS.
Indien de specialist voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel D.18. en de door de RTS in
rekening gebrachte kosten heeft betaald, vindt herregistratie voor een periode van
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3.

4.

5.

maximaal vijf jaar plaats, ingaande op de expiratiedatum van de lopende registratie. De duur
van de herregistratie wordt vastgesteld op basis van het hebben voldaan aan de in artikel
D.18., eerste lid, juncto artikel D.20., D.21. en D.22. gestelde eisen conform de daartoe door
de RTS opgestelde beleidsregels.
Indien de specialist een aanvraag tot herregistratie heeft gedaan, maar niet volledig voldoet
aan de in artikel D.18., eerste lid onder b. of c. gestelde eisen, kan de RTS de inschrijving
eenmalig aansluitend hernieuwen onder de voorwaarde dat deze binnen één jaar na de
expiratiedatum van de lopende registratie alsnog het aantal benodigde punten behaalt.
respectievelijk het visitatieproces van de NVMKA doorloopt en afrondt, op grond waarvan
de NVMKA een PITK-visitatiecertificaat afgeeft overeenkomstig haar visitatiereglement.
Van de specialist die het visitatieproces, bedoeld in artikel D.18, eerste lid onder c heeft
doorlopen maar niet heeft afgerond, kan de RTS de inschrijving eenmalig aansluitend
hernieuwen onder de voorwaarde dat deze binnen twee jaar na de expiratiedatum van de
lopende registratie alsnog het visitatieproces van de NVMKA doorloopt en afrondt, op
grond waarvan de NVMKA een PITK-visitatiecertificaat afgeeft overeenkomstig haar
visitatiereglement.
Indien de specialist niet volledig voldoet aan de in artikel D.18, eerste lid onder b en c
gestelde eisen, is het derde lid van artikel D.19 van overeenkomstige toepassing.

D.21. Deskundigheidsbevorderende activiteiten
De omvang van de deskundigheidsbevorderende activiteiten, bedoeld in artikel D.18., eerste lid,
onder b., bedraagt gemiddeld over een periode van vijf jaar ten minste veertig geaccrediteerde
punten per jaar, waarvan ten minste 75% van de activiteiten vakinhoudelijk van aard is
overeenkomstig het landelijk opleidingsplan van de NVMKA.
D.25.
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

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 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.
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.
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.
Indien de RTS vaststelt dat de tandarts niet aan de eisen voor herregistratie als bedoeld in
artikel D.18., eerste lid, heeft voldaan, kan de tandarts opnieuw worden ingeschreven nadat
deze met goed gevolg een individueel scholingsprogramma heeft voltooid. Titel I, paragraaf
II-C is in dat geval van toepassing.
Indien de RTS vaststelt dat de tandarts alleen niet aan de eis voor herregistratie voldoet als
bedoeld in artikel D.18., eerste lid, onder c., kan de tandarts opnieuw worden ingeschreven
voor de duur van een jaar teneinde alsnog met goed gevolg deel te nemen aan de
kwaliteitsvisitatie van de NVMKA.
De tandarts, bedoeld in het zesde lid, die alsnog aan de eis tot visitatie heeft voldaan, en
mitsdien overeenkomstig het vierde lid aan alle eisen voor herregistratie voldoet, kan
opnieuw worden ingeschreven voor de duur van vijf jaar, te rekenen vanaf de vigerende
registratietermijn.
De datum van inschrijving, bedoeld in het vierde, vijfde en zesde lid, is de datum van het
besluit van de RTS.
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3.
4.

5.

De tandarts, bedoeld in het eerste lid, wordt opnieuw ingeschreven nadat deze met goed gevolg
een individueel scholingsprogramma heeft voltooid, in welk geval paragraaf II-C van
overeenkomstige toepassing is.
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 tweede lid, is de datum van het besluit tot inschrijving
van de RTS.

Hoofdstuk E
E.1.
1.
2.

E.3.
1.
2.
3.
4.
E.4.
1.
2.

Overige bepalingen

Overgangsbepalingen
Dit besluit is van toepassing op aanvragen tot herregistratie of herintreding die zijn gedaan op
of na 1 juli 2019.
Op aanvragen tot herregistratie of herintreding die zijn gedaan voor 1 juli 2019 is de
regelgeving van toepassing die gold tot die datum.
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 van dit besluit alsmede
van wijzigingen daarvan. Daarnaast wordt mededeling gedaan in het officiële orgaan van de
KNMT.
De mededeling in het officiële orgaan van de KNMT, bedoeld in het tweede lid bevat ten
minste 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).
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2019.
Indien de Staatscourant waarin de vaststelling van dit besluit en het instemmingsbesluit,
bedoeld in artikel E.3., eerste lid, worden geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2019, treedt
dit besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant
waarin zij worden geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 juli 2019.

Utrecht, PM 2019
prof. dr. J. de Lange,
voorzitter CTS

mr. M.C.J. Rozijn,
secretaris CTS
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TOELICHTING
Artikelsgewijze toelichting
D.19. Verzoek en duur herregistratie
In het derde en vierde lid is een onderscheid gemaakt voor de gevallen dat een specialist niet aan de
uren deskundigheidsbevordering voldoet, of niet voldoet aan de deelname aan de NVMKA-visitatie.
Derde lid: de mogelijkheid om gedurende een jaar na het verstrijken van de registratietermijn alsnog
voldoende deskundigheidsbevordering te doen, geldt op grond van dit lid niet voor tandartsen die
geen of te laat een aanvraag hebben gedaan.
Vierde lid: Voor de deelname aan de NVMKA-visitatie geldt een mogelijke verlenging van de
herregistratieduur met twee jaar, omdat die tijd in de praktijk nodig kan zijn om aan dit programma
deel te nemen. Deze verlenging van de herregistratietermijn geldt overigens alleen voor de
kaakchirurg die wel aan de visitatie heeft deelgenomen, maar niet heeft afgerond. Dit geldt dus niet
voor de kaakchirurg die helemaal niet aan de visitatie heeft deelgenomen. Daarvoor is deze regeling
niet bedoeld.
Vijfde lid: als aan de beide eisen van het derde en vierde lid niet wordt voldaan, prevaleert het derde
lid en volgt er een herregistratie voor de duur van één jaar.
D.25. Herintreding
Dit artikel bevat een compacte regeling, die er voor zorgt dat een voormalig kaakchirurg voor
herintreding altijd een individueel scholingsprogramma (ISP) moet volgen. Dat 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 serieus ISP moeten volgen. Degene die het vak heel
snel weer oppakt, qua kennis, vaardigheden en attitude, vormt geen bedreiging voor de
patiëntenzorg, beschikt over de bekwaamheid die nodig is om de kaakchirurgische zorg weer te gaan
verlenen.
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.
Derde lid:
Om duidelijkheid te creëren, is in het artikel opgenomen dat de tandarts zelf dit ISP financiert.
Vierde 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.
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