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Datum
19 juli20l2
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(030)28 23 903
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rts.herregistratie@nmt.n1

Betreft: henegistratiekaakchirurgen
20I 3

Geachteheer/mewouw,
Per21 maart2008is de geldigheidvan eeninschrijvingin het registervan kaakchirurgen
gebondenaaneenperiodevanten hoogstevijfjaar. Yanaf 2l maarL2013toetstde
Registratiecommissie
Tandheelkundige
(RTS)periodiekof dekaakchirurg
Specialismen
voldoetaandeherregistratie-eisen
(CTS).
van het CollegeTandheelkundige
Specialismen
Daarbijkijkt de RTS telkensvijfjaar terug(de zgn.referteperiode).
Nadereinformatie
De bijlagebij dezebrief geeftinformatieoverde herregistratie-eisen
van het CTS en de wijze
waaropde RTS dezeuitvoert.Dezeinformatieis in het bijzonderbedoeldvoor de
kaakchirurgendie vóór 2l maart2008stondeningeschreven
in eenspecialistenregister.
Zij
zullendoor de RTS op2l maart2013wordengetoetstaande herregistratie-eisen.
Bent u op of na 2l maart2008voor het eerstgeregistreerd,
danbeoordeeltde RTS niet op 2l
maart2013maarvijfjaar na de datumvan eersteinschrijvingof u aandeherregistratie-eisen
voldoet.In datgevalis dezebriefen bijlageook voor u relevantwant de eisenzijn identiek.
Uw datumvan eersteinschrijvingis:
Mogelijkeproblemen
Het CTS,deNVMKA en de STSspannenzich samenmet de RTS in om de invoeringvan de
her:registratie
zo goedmogelijkte latenverlopen.Voorzietu na lezingvan de bijlage
problemenmet uw herregistratie?
Stuurtu daneene-mailberichtmet korte toelichtingnaarde
RTS.

Registratiecommissie
Tandheelkundige
(RTS)
Specialismen
Postbus
20053c 3502L8 Utrecht. telefoon03028 23 903o fax03028 98 572
e-mail:rts.henegistratie@nmt
nl

Geenherregistratie
Wilt u :r:r2013niet wordengeherregistreerd,
dankunt u datnu al kenbaarmakenbij de RTS.
U kunt dat doendoorper postof e-maileenberichtte zendenaandeRTS.U wordt in dat
gevalniet aangeschreven
enuw inschrijvingvervaltautomatischop 2l maart2013.U kunt
zich danniet langerkaakchirurgnoemen,kaakchirurgniet-praktiserend
is wel toegestaan.
Vragen
Hebtu hierovernog vragen?Raadpleegde websitevan deNMT www.nmt.nl.Of zendeenemail aande RTS rts.herregistratie@nrnt.nl.
Op dit e-mailadreskunt u ook kenbaarmakendat
u niet wilt wordengeherregistreerd.
Met vriendelijkegroet,
Registratiecommissie
Tandheelkundige
Specialismen
namensdeze,

mw. rff. G.M. van Reenen.secretaris
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Herregistratie-eisen
CTS
Concreethoudendeze eisenin dat u in de referteperiode
21 maart2008 tot en met 20 maarl2013:
a. uw specialisme
in voldoendemateen regelmatig
hebtuitgeoefend;
b. in voldoendematehebtdeelgenomen
aan deskundigheidsbevorderende
activiteiten
op het
gebiedvan uw specialisme;
c. hebtdeelgenomen
aan hetvisitatieprogramma
van de NVMKA.
Wat betekentdit nu:
Ad a. Regelmatige
uitoefening
specialisme
gemiddeld
U hebtin de refedeperiode
ten minste16 uur perweekpatiëntgebonden
zorgverleend.
Daaronder
wordtverstaan:(poli)klinische
patiëntgebonden
werkzaamheid,
uitvoeren
van consulten,
opleidingsactiviteiten
en/ofpatiëntbesprekingen.
De werkzaamheden
mogennietlangerdan tweejaar
zijnonderbroken.
Van regelmatige
uitoefening
van het specialisme
is eveneenssprakewanneeru 8
uur perweekpatiëntgebonden
zorgverlening
combineert
met 8 uur perweekgelijkgestelde
(ziehierna).
werkzaamheden
Ad b. Deskundigheidsbevorderende
activiteiten
U hebtmet bij-en nascholingsactiviteiten
in de referteperiode
in totaaltenminste
200 geaccrediteerde
puntenbehaald.De accreditatie
is verleenddoorde NVMKA.
Let op: bij-en nascholing
van voor21 maart2008wordtnietmeegeteld.
Ad c. Kwaliteitsvisitatie
Uw praktijkof afdelingis in de referteperiode
door de NVMKAgevisiteerd.
Duurherreqistratie
De duurvan herregistratie
bedraagtmaximaalvijfjaar.Als u nietvoldoetaan de herregistratie-eisen
kan de RTS besluitenu te herregistreren
vooreen kortereperiode.De minimaleduurwaarvooru kunt
wordengeherregistreerd
is éénjaar.Voorde berekening
van de duurvan de herregistratie
zal de
RTS in de loopvan 2013nadereregelsvaststellen.
Dezeregelszulleno.a.op de websiteen in het
NT bekendwordengemaakt.
Reqistratieondervoorwaarden
HetCTS heeftbepaalddat een specialist
die op 20 maart2013onvoldoende
bij -en nascholingspuntenheeftbehaalden/ofnietheeftdeelgenomen
aan de kwaliteitsvisitatie
tot 21 maarl2014de tijd
krijgtom dit alsnogin ordete maken.
Hebtu op dit momentnog nietdeelgenomen
aan de kwaliteitsvisitatie,
dan raadik u aan om contact
op te nemenmet de NVMKA.Ookwanneeru geenlid bentvan de wetenschappelijke
vereniging.
Dat
kan bijvoorkeurper e-mail:secretaris@nvmka.nl
Geliikqestelde
werkzaamheden
Als er geensprakeis van hetverrichten
van patiëntgebonden
zorgverlening
kan men in bepaalde
functiesals kaakchirurg
ingeschreven
blijven.De uitoefening
van zo'nfunctiewordtaangemerkt
als
gelijkgestelde
werkzaamheden.
Het behoudvan de specialistentitel
moetvan belangzijn voorde
functie.Hetgaatdaarbijondermeerom
1. hoogleraar
kaakchirurgie,
c.q.wetenschappelijk
medewerker
bij een universitaire
instelling;
2. beleids-of stafmedewerker
bij een beroepsvereniging
vereniging
of wetenschappelijke
van
tandarts-specialisten
;
3. wetenschappelijk
onderzoeker
op een voorde specialistische
tandheelkunde
relevantgebied;
4. managementfunctionaris
op hetterreinvan de specialistische
tandheelkunde.
Het indienenvan een aanvraaqbii de RTS
U bentzelfverantwoordelijk
voorhettijdigindienenvan uw herregistratie-aanvraag.
Om het u gemakkelijk
te makenwijstde RTS u eind2012op de einddatumvan uw inschrijving.
U ontvangteen aanvraagformulier
herregistratie
waarmeeu de aanvraagkuntindienen.Bij de
aanvraagstuurtu diversebewijsstukken
mee.

Bewiisstukken
1. Regelmatige
uitoefening
van het specialisme
De RTS heefteen formulier"Verklaringwerkzaamheden"
vastgestelddat u nodighebtvoor het
indienenvan een aanvraag.U kuntdit formulierbinnenkort
downloaden
van de websitevan oe
NMT.
Uitde Verklaringblijktdat u in de referteperiode
gemiddeldtenminste16 uur perweek
patiëntgebonden
zorg hebtverleend(poliklinische
werkzaamheden,
uitvoerenvan consulten,
patiëntgebonden
opleidingsactiviteiten
en/ofpatiëntbesprekingen).
Bentu werkzaamin een ziekenhuis,
dan is dit een verklaring
van de raadvan bestuurof de
directie.Bentu als zelfstandige
of in maatschapsverband
werkzaam,dan is een
accountantsverklaring
vereist.
Bijeen herregistratie-aanvraag
op grondvan gelijkgestelde
werkzaamheden
vraagtde RTSeen
verklaring
van de raadvan bestuurof directieoverde aarden de omvangvan de
(inclusiefuw belangbij het behoudvan de specialistentitel)
werkzaamheden
als u werkzaambent
in een ziekenhuis.
Werktu zelfstandig
of in maatschapsverband
dan vraagtde RTSvan u een
accountantsverklaring
over de omvangvan de werkzaamheden
in de referteperiode
te
overleggen.
En daarnaasteen eigenverklaring
overde aardvan de werkzaamheden.
2. Deskundigheidsbevorderende
activiteiten
gevolgdeb'rj-en nascholing
De dooru in de referteperiode
die is geaccrediteerd
doorde
accreditatiecommissie
van de NVMKAkuntu te zijnertijdvermeldenop of bijvoegenbij het
aanvraagformulier
herregistratie
dat de RTS u eind2012toezendt.
3. Kwaliteitsvisitatie
U ontvangteen verklaring
van deelnameaan de kwaliteitsvisitatie
van de NVMKA.
Bewaardezeverklaring
zorgvuldig.
U kuntwordengevraagdde verklaring
te verstrekken.
Als de aanvraagcompleetis neemtde RTS binnenachtwekeneen besluitop uw aanvraag.
Completeaanvraao
Zorg dat u uw aanvraagop tijd in orde hebten zoek alvastde bewijsstukken
bij elkaardie u nodig
hebtom in 2013uw aanvraagcompleetin te dienen.
'/ Hebtu in de referteperiode
waargenomen
en hebtu van uw opdrachtgever
nog geenverklaring
overuw werkzaamheden
ontvangen?
Vraagde verklaringnu op.
,/ Hebtu bij-en nascholing
gevolgdmaaris dezenietgeaccrediteerd?
Vraagde NVMKAde scholingte accrediteren.
Controleaanvraaq
De RTS controleertde herregistratie-aanvragen
steekproefsgewijs.
Naaraanleidingvan uw aanvraag
kunt u door de RTSwordenverzochtom bepaaldebewijsstukken
te overleggen.
Het is dus belangrijk
dat u bewijsstukken
bewaart,met namede bewijzenvan dooru gevolgdebij-en
nascholing.

