
 

REGLEMENT VOOR DE TANDARTS-GNATHOLOOG  (2007) 

   
   
Hoofdstuk 1 
 
INLEIDING 
 
Onder gnathologie wordt verstaan de kennis en het onderzoek van het bewegingsapparaat van 
het kauwstelsel met inbegrip van de fysiologie, de stoornissen in zijn werking en de behande-
ling in algemene omvang daarvan. 
Een tandarts-gnatholoog (TG) is een BIG-geregistreerde tandarts met specifieke kennis en 
vaardigheden van de gnathologie. Hij/zij is door het Consilium Gnathologicum (CG) als zo-
danig erkend en is lid van de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische 
Tandheelkunde. De TG houdt zich bezig met het behandelen van patiënten in het deelgebied 
van de gnathologie. 
 
   
Hoofdstuk 2  
 
EISEN VOOR ERKENNING 
 
Een tandarts die in aanmerking wenst te komen voor een erkenning als TG, dient een door de 
NVGPT erkende opleiding tot TG met succes te hebben afgesloten en dient te voldoen aan de 
criteria zoals omschreven in de opleidingseisen van de Notitie Differentiatie TG. Erkenning 
als TG kan geschieden na een verzoek van de opleiding daartoe aan het CG.  
In afwijking van het bepaalde in de eerste alinea van dit hoofdstuk dienen tandartsen die reeds 
werkzaam zijn binnen het omschreven vakgebied van de gnathologie en menen voor erken-
ning in aanmerking te komen zonder de opleiding gevolgd te hebben, een onderbouwde aan-
vraag daartoe in te dienen bij het CG. Zij worden door het CG geëxamineerd in het deelgebied 
van de gnathologie.  
 
   
Hoofdstuk 3 
 
CONTINUERING 
 
De erkenning als TG wordt verleend voor een periode van vijf jaren. Verlenging van de er-
kenning met een nieuwe periode van vijf jaren kan door het CG worden verleend, nadat de 
werkzaamheden van de TG door het CG zijn getoetst. De uitslag van de toetsing wordt be-
paald aan de hand van de volgende criteria: 
 
1. De TG besteedt minimaal twee dagdelen of acht uren per week aan de behandeling van 

patiënten met gnathologische problemen, en staat hierbij open voor verwijzing. 
2. De TG doet jaarlijks, aan de hand van een door het CG opgesteld protocol, verslag van 

zijn / haar gnathologische activiteiten, op welk verslag het consilium zijn besluit inzake 
continuering van de erkenning baseert.  

3. De TG volgt onderwijs in de vorm van congressen of cursussen (nationaal en internatio-
naal) op het gebied van de gnathologie en verspreidt zijn/haar kennis over het vakgebied 



 

2 

in de vorm van lezingen/voordrachten en publicaties. Per herregistratietermijn van vijf 
jaar dienen minimaal vijftig punten te worden behaald, volgens een verdeling en pun-
tenwaardering die de TG bij (her)registratie wordt uitgereikt en als bijlage bij dit regle-
ment hoort.  

4. De TG participeert in de door of namens de NVGPT specifiek voor de TG’s georgani-
seerde bijeenkomsten op het gebied van de gnathologie. 

5. De TG leeft het reglement voor de tandarts-gnatholoog zo goed mogelijk na. 
 
In zeer bijzondere gevallen, en uitsluitend indien het CG zulks van belang acht voor het vak-
gebied en/of voor de vereniging, is het CG bevoegd de erkenning te verlengen van een TG die 
niet langer aan alle voorwaarden uit dit hoofdstuk voldoet. 
   
Op ieder door het CG gewenst moment kan het CG de TG (laten) visiteren. Een visitatie wordt 
de TG tenminste acht weken tevoren schriftelijk door het CG aangezegd. De TG is verplicht 
zijn volledige medewerking aan een visitatie te verlenen.  
 
Indien daarvoor aanleiding aanwezig is en daartoe voldoende argumenten bestaan kan het CG 
de TG tussentijds de erkenning als TG ontnemen, conform het Reglement Consilium Gnatho-
logicum.  
 
   
Hoofdstuk 4 
 
RELATIE MET COLLEGAE EN PATIENTEN 
 
Patiënten die zich voor gnathologische problemen onder behandeling willen stellen van een 
TG, kunnen dat uitsluitend doen op verwijzing.  
Een patiënt die naar de TG is verwezen mag door de TG niet voor andere dan gnathologische 
problemen worden behandeld, tenzij de verwijzer dit verzoekt of de verwijzer tevens de eigen 
tandarts is. 
Behandeling dient uitsluitend plaats te vinden op grond van duidelijke afspraken tussen pati-
ent, diens tandarts en de TG. 
De TG verplicht zich om verslag te doen aan de verwijzer en/of de huistandarts over de voort-
gang van de aan hem toevertrouwende patiënten. Afschriften van de correspondentie maken 
deel uit van de patiëntenadministratie. 
Indien de patiënt de TG verzoekt hem voor een consult naar een andere TG te verwijzen of de 
behandeling aan deze over te dragen, zal de TG aan dit verzoek gevolg geven. 
De TG zal elke verwijzing vergezeld doen gaan van relevante informatie alsmede een duide-
lijke omschrijving van het doel van de verwijzing. De TG zal de patiënt desgevraagd in de 
gelegenheid stellen kennis te nemen van de gegevens die over hem aan een andere TG worden 
verstrekt. 
De TG zal zich onthouden van het in het openbaar of ten opzichte van patiënten uiten van 
kritiek op een collega TG. 
Indien er naar het oordeel van de TG sprake is van een grove nalatigheid en of/wanprestatie 
van een collega TG, kan hij dat ter kennis brengen van het Consilium Gnathologicum van de 
NVGPT. 
In geval van strijdigheid van de in dit hoofdstuk neergelegde regels met de in de beroepsgroep 
geldende algemene gedragsregels, gaan de laatstgenoemde regels voor. 
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Hoofdstuk 5 
 
BEROEP 
 
Tegen beslissingen van het CG kan uitsluitend schriftelijk beroep worden aangetekend bij het 
bestuur van de NVGPT. 
   
 
Hoofdstuk 6 
 
WIJZIGING 
 
Wijziging van dit reglement behoeft de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering der 
NVGPT. 
Het CG is gerechtigd, gehoord het bestuur, de eisen voor herregistratie met betrekking tot 
kennisvergaring en kennisverspreiding (‘de bijlage’) aan te passen. Een TG wordt op dit punt 
echter uitsluitend beoordeeld conform de eisen zoals geformuleerd in de aan hem/haar bij 
(her)registratie uitgereikte bijlage.  
 
 
Hoofdstuk 7 
 
INGANG 
 
Dit reglement is van kracht met ingang van de datum van goedkeuring door de Algemene 
Ledenvergadering der NVGPT. Alle thans lopende herregistraties worden op basis van dit 
reglement uitgevoerd.  
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BIJLAGE: PUNTENWAARDERINGSTABEL 
 
Activiteit Aantal toe te kennen 

punten per dag-
deel/activiteit 

Minimum aantal 
te realiseren pun-
ten per activiteit in 
5 jaar 

Internationale gnathologische congres-
sen 

1,5 (per dagdeel) 9 

Nationale congressen 
Studiedagen, cursussen 
op gnathologisch terrein 

1 (per dagdeel) 6 

TG bijeenkomsten NVGPT 1 (per dagdeel) 6 
Congressen, symposia, cursussen op 
gebied van restauratieve/prothetische 
tandheelkunde  

1 (per dagdeel) 6 

Voordracht over gnathologisch onder-
werp 

3 (per voordracht/dagdeel) 3 

Artikel, cursusverslag of casusbeschrij-
ving in Bulletin of ander Nederlandsta-
lig tijdschrift 

4 (per activiteit) 4 

Artikel over gnathologisch onderwerp 
In gerefereerd tijdschrift of (hoofdstuk) 
boek 

10 (per activiteit)  

 
 
Minimaal te behalen totaal aantal punten in de herregistratieperiode: 50.  
 
 
De waarde van hierboven niet genoemde categorieën (bijvoorbeeld internet-cursus) wordt op 
gedocumenteerd verzoek van de TG door het CG vastgesteld. 
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