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In deze folder treft u informatie aan over de opleiding en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.



De opleiding tot tandarts maxillofaciale prothetiek (tandarts-MFP) 
is één van de postinitiële opleidingen voor bijzondere zorggroepen 
binnen de tandheelkunde. Voor de opleiding tot tandarts-MFP is  
in 2015 door de NVGPT een nieuw opleidingsplan vastgesteld. 
De opleiding wordt gecoördineerd door de opleidingscommissie 
MFP van de NVGPT en praktisch ingevuld binnen verschillende 
Centra voor Bijzondere Tandheelkunde in Nederland.

Wat is een tandarts MFP?
Een tandarts-MFP richt zich op de tandheelkundige zorg voor patiënten met een 
aangeboren of verworven afwijking van mond, kaak en/of aangezicht en op medisch 
gecompromitteerde patiënten. Voorbeelden van aangeboren afwijkingen zijn schisis, 
dysgnathie, of een ernstige hypodontie. Onder verworven afwijkingen worden  
bijvoorbeeld defecten na een maxillofaciaal trauma of na resectie van een tumor in 
de mondholte verstaan. Mondzorg kan daarbij variëren van de coördinatie van een 
orthodontisch-chirurgisch-restauratief/prothetisch behandeltraject voor een patiënt 
met ernstige hypodontie, tot de begeleiding van patiënten met xerostomie na 
radiotherapie en het maken van protheses voor patiënten met een intra- en/of extra-
oraal defect na oncologische chirurgie. 

Inleiding



Zowel patiënten met aangeboren als verworven afwijkingen worden vaak behandeld 
in samenwerking met andere zorgverleners, zoals kaakchirurgen, orthodontisten en 
mondhygiënisten. Behalve met andere tandheelkundige zorgverleners werkt de tandarts-
MFP ook regelmatig samen met niet tandheelkundige zorgverleners zoals KNO-artsen, 
plastisch chirurgen, psychologen en/of fysiotherapeuten. De tandarts-MFP werkt in een 
Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde en is meestal verbonden aan een ziekenhuis.

 

Vooropleidingseisen 
Van de cursist wordt verwacht dat hij als tandarts is opgenomen in het BIG-register, 
de Nederlandse taal goed beheerst en bij voorkeur ervaring heeft in de algemene 
praktijk. Vanzelfsprekend wordt van de cursist affiniteit met en een positieve houding ten 
opzichte van het behandelen van bijzondere zorggroepen en restauratief-prothetische 
behandelingen verwacht. Het strekt tot aanbeveling wanneer de cursist zich al tijdens 
zijn tandartsopleiding heeft verdiept in de MFP, of dat hij voorafgaand aan de opleiding 
tandarts-MFP enige tijd werkzaam is geweest in de bijzondere tandheelkunde.



Hoe ziet de opleiding eruit?
De opleiding gaat uit van een periode van vier jaar, waarin de cursist tenminste drie 
dagen per week aan de opleiding besteedt. Ongeveer 70% van deze tijd is voor 
patiëntgebonden activiteiten. De resterende tijd is beschikbaar voor het opdoen van 
theoretische kennis en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Dit alles wordt 
vastgelegd in een portfolio. Het is in principe mogelijk de opleiding te spreiden over meer 
of minder dan vier jaar, waardoor de tijdsinvestering per jaar af- of toeneemt. De maximale 
opleidingsduur bedraagt zes jaar.



1. De praktijk 
De opleiding MFP bestaat in de kern uit het verwerven van competenties en het 
opbouwen van een portfolio. Het klinische deel van de opleiding tot tandarts-MFP  
vindt primair plaats in een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde. Hier doet de  
cursist ervaring op door het behandelen van MFP-patiënten. De patiëntenzorg gebeurt 
onder supervisie van een door de NVGPT erkende tandarts-MFP. 

De cursist besteedt minimaal zestien uur per week aan patiëntgebonden activiteiten. 
Naast de directe patiëntenzorg wordt daar bijvoorbeeld onder verstaan: patiënt-
besprekingen, interdisciplinair overleg, complicatiebesprekingen en het bijwonen 
van multidisciplinaire spreekuren. 

2. De theorie 
Op basis van de aandachtsgebieden van de maxillofaciale prothetiek is de opleiding 
onderverdeeld in zeven thema’s: 
• diagnostiek
• aangeboren aandoeningen van het oro-maxillofaciale gebied
• verworven niet-oncologische aandoeningen van het oro-maxillofaciale gebied
• oncologische aandoeningen van het oro-maxillofaciale gebied
• medisch-tandheelkundig gerelateerde aandoeningen 
• organisatie en regelgeving 
• wetenschappelijke vorming.
Het theoretisch deel van de opleiding bestaat uit opleidingsdagen corresponderend met 
bovengenoemde thema’s en workshops-MFP georganiseerd door de NVGPT, aangevuld 
met cursussen en/of masterclasses. 

3. Wetenschappelijk vorming
De wetenschappelijke vorming komt tot uitdrukking in het onder begeleiding publiceren 
van een onderzoek of case report in een ‘peer-reviewed’ tijdschrift. 



Kosten
Op dit moment worden de kosten voor de opleiding tot tandarts-MFP gedragen door het 
Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde waar de kandidaat werkzaam is.

Interesse of aanmelden? 
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Paul Schmitz, technisch 
secretaris van de NVGPT. 

 p.schmitz@nvgpt.nl

Het volledige opleidingsplan is te vinden op www.nvgpt.nl onder downloads.


