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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). Conform de Regeling 
Specialismen Tandheelkunde heeft de RTS zich ook in 2017 weer volop met haar reguliere 
takenpakket beziggehouden. In het jaar 2017 zijn bijna 200 individuele besluiten op aanvragen 
(her)registratie, opleiding en erkenning genomen.  
 
Op het gebied van herregistreren is in de aanloop naar maart 2018 - de maand waarin een groot deel 
van de inschrijvingen van tandarts-specialisten gaan expireren - veel ondernomen in de 
voorbereidende sfeer. Zo is er in navolging van een grote informatieve mailing in maart 2016, aan alle 
tandarts-specialisten van wie de inschrijving in maart 2018 expireert opnieuw een mailing gestuurd 
met uitleg over het voorbereiden van de komende herregistratie-aanvraag. De aanvraagformulieren 
zijn herzien, de werkgeversverklaring heeft een update ondergaan en er zijn digitale formulieren 
ontwikkeld voor het indienen van de uren geaccrediteerde deskundigheidsbevordering. Alle informatie 
is te vinden op de website van de KNMT.   
In september 2017 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 tandarts-
specialisten 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 tandarts-specialisten vriendelijk 
hun aanvraag - indien mogelijk - al eerder (vanaf zes maanden voor de expiratiedatum) 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 2017. Daarvoor is de RTS deze voortvarende tandarts-specialisten 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 2018.  
 
Veel tijd heeft de RTS besteed aan haar taak op het gebied van erkenning en registratie van 
buitenslands gediplomeerden. Het blijft niet eenvoudig om besluiten te nemen op een afgewogen en 
doelmatige manier. Dit proces vergt veel maatwerk, waardoor dit een arbeidsintensief proces blijft.  
 
Ontwikkelingen in het veld en op het gebied van regelgeving en digitalisering hebben ertoe geleid dat 
de RTS haar processen ten aanzien van het voeren van het opleidingsregister heeft bezien en daar 
waar mogelijk geoptimaliseerd. De regelgeving van het College Tandheelkundige Specialismen (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. De meest recente versies van de formulieren zijn te vinden op de website van 
de KNMT. 
 
Wat betreft de taken van de RTS op het gebied van het erkennen van (plaatsvervangend) opleiders 
en opleidingsinstellingen nam de RTS een viertal besluiten, visiteerde de RTS in het jaar 2017 een 
drietal opleidingsinstellingen en verwerkte de RTS een aantal tussentijdse wijzigingen.  
 
Ik bedank alle betrokkenen bij het werk van de RTS in 2017. 
 
 
 
 
 
Mw.drs. M.A. Disse 
Voorzitter RTS  
 
 



Jaarverslag RTS KNMT 2017 2 

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 rekening en 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 2017.  
 
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 MKA zijn Isala Klinieken te Zwolle, Maastricht UMC en Elkerliek te Helmond in 
2016 gevisiteerd. In 2017 is hierover een besluit genomen. De erkenningen van deze ziekenhuizen 
werden met vijf jaar hernieuwd. Tevens is voor het specialisme DMO het Radboudumc te Nijmegen in 
2016 gevisiteerd, deze erkenning is in 2017 ook met vijf jaar hernieuwd. 
 
Voor het specialisme MKA zijn tevens het VUmc en NWZ Alkmaar in 2017 gevisiteerd in verband met 
de aanvraag tot hernieuwing van de erkenning. In 2018 wordt over deze aanvragen een besluit 
genomen. 
 
Zie onderstaande specificatie. Daarin is tevens het aantal aanbevelingen en adviezen als uitkomst van 
de visitatie en voorts de einddatum van de afgegeven erkenning vermeld.  
 
Visitaties & hernieuwing erkenning specialistenopleidingen 2017 

 
Specialisme 

 
Opleiding 

 
Plaats 

 
Aanbevelingen 

 
Advies 

 
Voorwaarden 

 
Erkend tot 

 
MKA 
 
MKA 
 
MKA 
 
 
DMO 
  
MKA 
 
MKA 
 

 
Isala Klinieken 
 
MUMC 
 
Elkerliek 
Ziekenhuis 
 
Radboudumc 
 
VUmc 
 
NWZ Alkmaar 

 
Zwolle 
 
Maastricht 
 
Helmond 
 
 
Nijmegen 
 
Amsterdam 
 
Alkmaar 

 
2 
 
2 
 
1 
 
 
2 

 
    
 
 
 
1 

 
   
 
 

 
21-9-2021 
 
1-1-2022 
 
1-1-2022 
 
 
28-1-2022 
 
besluit volgt 
in 2018 
 
besluit volgt 
in 2018 

 
Tussentijdse wijzigingen 
Het LUMC heeft in 2016 een verzoek gedaan tot wijziging van de plaatsvervangend opleider. In 2017 
is hier een besluit over genomen met daarin twee voorwaarden. In 2018 beoordeelt de RTS of er aan 
deze gestelde voorwaarden is voldaan. 
 
Het Elkerliek ziekenhuis heeft in 2017 een aanvraag ingediend tot tussentijdse wijziging van de 
opleider en plaatsvervangend opleider. In 2018 wordt hierover een besluit genomen.  
 
Jaarcijfers 
Jaarlijks vraagt de RTS aan alle opleidingsinstellingen voor het specialisme MKA een overzicht van 
jaarcijfers op. Eind 2017 heeft de RTS besloten deze jaarcijfers niet meer jaarlijks op te vragen. De 
opleidingsinrichtingen moeten deze cijfers voortaan beschikbaar hebben bij de opleidingsvisitatie. Als 
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na een visitatie blijkt dat de cijfers niet voldoende zijn, zal de RTS hierover een voorwaarde stellen in 
het erkenningsbesluit waarbij de opleidingsinstelling jaarlijks zal moeten rapporteren. 
 
In 2016 is er een slag gemaakt met het digitaliseren van het proces erkenningen. Zo hebben alle 
formulieren voor erkenningen in 2016 een update gekregen. In 2017 was deze verbetering in het 
proces zichtbaar. De erkenningsaanvragen werden veel overzichtelijker toegestuurd aan de RTS en 
de aanvraag was sneller compleet. 
 
III. Opleiding tot orthodontist of kaakchirurg 
 
In verslagjaar 2017 schreef de RTS 23 aios in voor het volgen van de specialistenopleiding:13 aios in 
het opleidingsregister DMO en 10 aios in het opleidingsregister MKA. 
 
Zie onderstaande specificatie voor de onderverdeling naar mannen en vrouwen. 
 

 Man Vrouw Totaal 

DMO 5 8 13 

MKA 5 5 10 

Totaal 10 13 23 

 
De RTS heeft in 2017 kennisgenomen van de jaarlijkse beoordelingen van aios door de opleiders. 
Ook heeft zij besloten op aanvragen tot vrijstelling, aanvragen om onderbreking van de opleiding of 
opleiding in deeltijd (ouderschapsverlof). 
 
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 zgn. 
opleidingsschema mede te ondertekenen. En 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 in het veld en 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. 
Zo is het zogenaamde B-formulier (jaarlijkse controlestaat) komen te vervallen. Het vroegere C1-
formulier (inhoudelijke beoordeling) is geschrapt. Van de inhoudelijke geschiktheidsbeoordeling dient 
een verslag te worden gemaakt dat aansluit bij het opleidingsplan. Dit verslag wordt aan het portfolio 
van de aios toegevoegd en is bij visitaties beschikbaar voor de RTS. De RTS heeft de overige 
formulieren voor het proces opleidingen een update gegeven en gedigitaliseerd. Tot slot is er ook een 
nieuw formulier ontwikkeld: het wijzigingsformulier opleidingsschema.  
Alle opleiders en plaatsvervangend opleiders hebben een brief gekregen over het gebruik van de 
nieuwe werkwijze met de digitale formulieren. 
 
Adviescommissie DMO 
De adviescommissie DMO heeft de taak deze 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. In 2017 was de samenstelling van de adviescommissie DMO als 
volgt: 
Dr. R.B. Kuitert, voorzitter 
Mw. prof. dr.  A.M. Kuijpers-Jagtman, vice-voorzitter 
Dr. R.H.J. Peerlings, lid 
Dr. M.C. Raadsheer, lid 
Dr. H.A.J. Reukers, lid 
Dr. P.A.H.M. Wagemans, lid 
Dr. H.J. Remmelink, lid 
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IV. Eerste registratie als orthodontist of kaakchirurg 
 
A. Eerste registratie: specialistenopleiding in Nederland gevolgd 
 

 Man Vrouw Totaal 

DMO 7 6 13 

MKA 11 3 14 

Totaal 18 9 27 

 
B. Eerste registratie: buitenslands gediplomeerden 

 
De besluiten van het CTS maken onderscheid tussen het erkennen van een in het buitenland behaald 
diploma en de inschrijving van de tandarts in een specialistenregister. Wanneer Richtlijn 2005/36 EC 
van toepassing is, geschiedt erkenning van buitenlandse specialistendiploma’s zonder inhoudelijke 
toetsing (automatisch) of na inhoudelijke beoordeling (algemeen stelsel). Indien de Richtlijn niet van 
toepassing is, geschiedt erkenning uitsluitend na inhoudelijke beoordeling (nationaal recht). 
 
Besluiten buitenslands gediplomeerden 2017 

 DMO MKA Totaal 

EU Buiten 
EU 

EU Buiten 
EU 

Directe erkenning en registratie 2 0 0 0 2 

Geen directe erkenning en registratie.  
Mogelijkheid tot het met goed gevolg 
afronden van beoordelingsstage of, 
ingeval van DMO, eindtoets DMO 

0 0 0 0 0 

Incomplete aanvraag, geen directe 
erkenning en registratie. 

6 1 1 0 8 

Erkenning en registratie na met goed 
gevolg afronden beoordelingsstage of, 
ingeval van DMO, eindtoets DMO 

1 0 0 0 1 

Geen erkenning en registratie na 
onvoldoende voor beoordelingsstage of, 
ingeval van DMO, eindtoets DMO 

0 0 0 0 0 

Totaal 9 1 1 0 11 

 

In het register DMO werden buitenslands gediplomeerden ingeschreven die beschikten over 
opleidingstitels afgegeven in Griekenland en Spanje. 
 
Aanvragen buitenslands gediplomeerden 
In 2017 ontving de RTS 42 aanvragen van buitenlands gediplomeerden. In 16 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 om aanvragen tot erkenning in public health dentistry, endodontologie, stomatologie, 
parodontologie, restorative and cosmetic dentistry, esthetische tandheelkunde en kinder-
tandheelkunde. Verder werden 5 aanvragen direct na ontvangst voor langere tijd opgeschort in 
afwachting van voortgang van de erkenning en registratie als tandarts in het BIG-register. De overige 
21 werden geïnformeerd over de vereisten en verzocht hun aanvraag te complementeren. 
 
Met inbegrip van in 2015 en 2016 ontvangen aanvragen, werden 17 aanvragen beëindigd omdat de 
aanvraag na herhaald uitstel niet compleet werd gemaakt of omdat de aanvraag werd ingetrokken.  
 
De RTS kreeg in 2017 te maken met een toestroom van buitenlands gediplomeerden uit landen buiten 
Europa, onder andere Argentinië, Brazilië, China, Colombia, Egypte, India, Mexico, Oekraïne, Syrië, 
Turkije en de Verenigde Staten. Deze aanvragen kenmerkten zich door hun complexiteit waardoor de 
werklast per aanvraag toenam. Zo bleek het voor deze groep moeilijk om de voor een inhoudelijke 
beoordeling vereiste gegevens en bewijsstukken over te leggen.  
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Adviescommissie DMO 
De adviescommissie DMO heeft niet alleen tot taak aios de eindevaluatie af te nemen, maar neemt 
ook bij de buitenslands gediplomeerde een eindtoets af die gelijk is aan de eindevaluatie in het laatste 
opleidingsjaar van een aios DMO. In 2017 heeft de adviescommissie driemaal de eindtoets DMO bij 
een buitenlands gediplomeerde afgenomen.  
 
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 2017 expireerde de inschrijving van in totaal 31 personen (14 orthodontisten en 17 kaakchirurgen). 
Deze personen zijn vier maanden voor de expiratiedatum, dat wil zeggen in de periode vanaf 1 
september 2016 tot en met 31 augustus 2017, aangeschreven met de uitnodiging hun inschrijving te 
hernieuwen. 
 

Expiratie inschrijvingen 2017  

totaal M V 

 
DMO 
MKA 
 

 
14 
17 

 
3 
13 

 
11 
4 

 
Totaal 
 

 
31 

 
16 

 
15 

 
In 2017 zijn 445 tandarts-specialisten (237 orthodontisten en 208 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 
2017 en 30 april 2018. 
 
In 2017 zijn 151 besluiten op herregistratie-aanvragen genomen. Dit betreffen positieve (147) en 
negatieve (4) herregistratiebesluiten 
 
Onder een positief besluit wordt tevens verstaan een herregistratiebesluit waarbij een tandarts-
specialist 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. Het ging hierbij om 1 orthodontist die een (positief) herregistratiebesluit onder 
voorwaarde(n) kreeg.  
 

Aantal positieve 
herregistratiebesluiten in 2017 

 

totaal M V 

 
DMO 
MKA 

 
81 
66 

 
42 
55 

 
39 
11 

 
totaal 
 

 
147 

 
97 

 
50 

 

Aantal negatieve 
herregistratiebesluiten in 2017 

 

totaal M V 

 
DMO 
MKA 

 
1 
3 

 
0 
3 

 
1 
0 

 
totaal 

 
4 

 
3 

 
1 
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Verder hebben in 2017 5 tandartsen een verzoek tot herintreding als orthodontist ingediend. Een 
verzoek tot herintreding als orthodontist is afgewezen. Ten aanzien van de andere tandartsen die 
opnieuw als orthodontisten ingeschreven willen worden, wordt in 2018 een besluit genomen. 
 
Van de tandarts-specialisten die in de periode 1 januari 2016 tot 1 januari 2017 een besluit onder 
voorwaarde(n) kregen dat zij binnen één jaar (1 januari 2017 t/m 31 december 2017) alsnog moesten 
voldoen aan de eis van deskundigheidsbevordering en/of kwaliteitsvisitatie, voldeed na afloop van dat  
jaar 1 orthodontist niet aan de voorwaarden en werd de inschrijving in het register doorgehaald. Na 
ommekomst van het (inhaal)jaar voldeden 9 orthodontisten wel aan de voorwaarden. Na ommekomst 
van het (inhaal)jaar voldeden 2 kaakchirurgen wel aan de voorwaarden.  
 
In 2017 zijn 4 registraties beëindigd. Het gaat om de beëindiging van de registraties van 1 orthodontist 
en 3 kaakchirurgen. Beëindiging kan hebben plaatsgevonden vanwege het van rechtswege expireren 
van de inschrijving in 2017 (geen herregistratie-aanvraag/op eigen verzoek), vanwege een negatief 
herregistratiebesluit in 2017, vanwege het tijdens het verlengingsjaar niet voldoen aan één of meer 
voorwaarden of vanwege overlijden.   
 
VI. Samenstelling RTS 
 
Samenstelling RTS 
De RTS is in 2017 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 
 
Dhr. drs. I.G.H. van der Tol 
Dhr. dr. K.P. Schepman 
Dhr. dr. L. Meijndert 
 
Dhr. prof. dr. A.J. Feilzer 
vacature 
Dhr. drs. R.J. Klijn  
Dhr. drs. M. Darroudi (tot 1 april) 
Mw. drs. V.J.E.O Stockbroekx (vanaf 1  april) 
 
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 
 
adviserend lid 
adviserend lid 
adviserend lid 
adviserend lid 
adviserend lid 
 
adviserend lid 
secretaris 
secretaris 

DMO 
MKA 
 
DMO 
DMO 
DMO 
 
MKA 
MKA 
MKA 
 
DOO-T 
NFU 
Aios MKA 
Aios DMO 
Aios DMO 
 
CTS 
RTS 
RTS 

 
Per 1 januari 2017 zat de termijn als voorzitter van de heer drs. J. Kloosterman erop, hij is opgevolgd 
door mevrouw drs. M.A. Disse. Zij is benoemd onder stemming van de leden. De afspraak is dat de 
termijn van een voorzitter MKA wordt opgevolgd door een voorzitter DMO. 
 
De RTS heeft in 2017 vijf keer vergaderd, te weten op: 
Donderdag 9 februari 2017 
Donderdag 20 april 2017  
Donderdag 22 juni 2017 
Donderdag 14 september 2017 
Donderdag 14 december 2017 
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VII. Diversen 
 
Thema’s: 
Naast de reguliere werkzaamheden heeft de RTS zich in 2017onder andere gebogen over: 

• De uitvoeringsaspecten van een wijzigingsronde van CTS-besluiten; 

• De voorbereiding van de grote herregistratieronde in maart 2018; 

• Het efficiënter en duidelijker inrichten van het proces opleidingen; 

• De oriëntatie op de mogelijkheden van het gebruik maken van 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 2017 een aantal keer overlegd over registratiecommissie-
overstijgende onderwerpen. Ook hebben er overleggen plaatsgevonden met het Ministerie van VWS. 
  
Bezwaren en klachten 
In 2017 zijn bij de RTS twee bezwaarschriften ingediend. Eén gericht tegen het besluit van de RTS 
om een aanvraag tot erkenning en registratie af te wijzen (DMO). Eén gericht tegen het besluit van de 
RTS om een aanvraag tot herintreding (DMO) toe te kennen onder de voorwaarde dat aanvrager 
binnen een jaar aantoont dat aanvrager heeft deelgenomen aan het visitatieprogramma. 
 
Deze bezwaarschriften zijn ter behandeling voorgelegd aan de Commissie voor Advies en 
Geschilbeslechting (CAG) van de RTS. De CAG adviseerde de RTS één ervan gegrond te verklaren 
en de andere ongegrond te verklaren.  
 
Een zaak (ongegrond) heeft geleid tot het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank. Deze zaak 
is door de rechtbank tot een nader te bepalen datum aangehouden waardoor er nog geen zitting heeft 
plaatsgevonden.  
 
Daarnaast hebben twee hoger beroeps-zittingen in mei en november 2017 plaatsgevonden bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In een van de zaken is het hoger beroep 
ongegrond verklaard en is de aangevallen uitspraak van de rechtbank bevestigd. In de andere zaak is 
nog geen uitspraak gedaan.  
 
In 2017 heeft de RTS geen formele klacht ontvangen over een gedraging (bejegening) van de RTS.  
 
De RTS heeft in 2017 een zienswijzegesprek 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.  
 
 

 
 


