
De opleiding tot 
tandarts-gnatholoog

Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde

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



De gnathologie (van het Griekse ‘gnathos’, kaak) behelst Orofaciale 
pijn (OFP), temporomandibulaire disfuncties (TMD), en orale 
bewegingsstoornissen. Het onderdeel orofaciale pijn en TMD behelst 
alle pijnen in de mond, het kauwstelsel en het aangezicht die niet 
terug te voeren zijn op dentoalveolaire problematiek. 

De gnathologie
Meest voorkomende vorm van niet-dentogene orofaciale pijn is pijn die uitgaat van de 
kauwspieren en/of de kaakgewrichten. Indien een disfunctie van het kauwstelsel het 
gevolg is, wordt gesproken van TMD. Ook dient rekening te worden gehouden met 
bepaalde vormen van hoofdpijn en met pijn die uitgaat van het zenuwweefsel zelf: 
neuropathische pijn. Orofaciale pijndiagnostiek vergt een uitgebreide en diepgaande 
kennis van alle mogelijke vormen van orofaciale pijn. 

De orale bewegingsstoornissen vormen tevens onderdeel van de gnathologie. Naast een 
aantal relatief zeldzame bewegingsstoornissen die zich in het kauwstelsel kunnen mani-
festeren, zoals orofaciale dyskinesieën en oromandibulaire dystonieën, maakt vooral 
bruxisme deel uit van deze categorie. 

Inleiding



In de opleidingen komt de samenhang tussen de verschillende onderdelen van de 
gnathologie tijdens het leren uitvoeren van een goede diagnostiek duidelijk aan de orde. 
De beroepsgroep van de gedifferentieerde tandarts-gnathologen in Nederland, de Sectie 
Tandarts-Gnatholoog (TG), maakt onderdeel uit van de Nederlandse Vereniging voor 
Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde (NVGPT). De NVGPT zorgt onder andere 
voor (her)registratie als ‘tandarts-gnatholoog’, nascholing, richtlijnen, kwaliteitsbewaking 
en het uitdragen van de gnathologie. 

Om in aanmerking te komen voor registratie als tandarts-gnatholoog dient elke kandidaat 
een erkende opleiding tandheelkunde succesvol te hebben voltooid en daarna de erkende 
differentiatie-opleiding of een daaraan gelijkwaardige buitenlandse opleiding te hebben afgerond. 

Er zijn in Nederland twee opleidingen, die beide opleiden tot tandarts-gnatholoog: de afdeling 
Tandheelkunde van Radboudumc te Nijmegen en de vakgroep Orale Functieleer van het 
ACTA te Amsterdam. 
 

 

Organisatie van de opleidingen
De opleiding van Radboudumc wordt verzorgd binnen de afdeling Tandheelkunde,  
door Orale Functieleer in samenwerking met het Centrum voor Bijzondere Tandheel-
kunde (CBT).Het betreft een driejarige deeltijdopleiding. 
 
De opleiding aan het ACTA maakt deel uit van de postinitiële opleiding Oral Health 
Sciences (OHS). Dit driejarige voltijdse programma is ontstaan uit de postinitiële 
opleidingen Endodontologie, Orale Implantologie, Orale Kinesiologie en Parodontologie. 
Sinds enige jaren is ook de opleiding Kindertandheelkunde toegevoegd aan OHS. OHS is 
erkend door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Na afronden van  
de opleiding wordt nogmaals de graad MSc verleend. 



Overzicht van de opleidingen
De competenties, ontwikkeld tijdens de postinitiële opleidingen in de gnathologie zijn 
gebaseerd op het competentieprofiel van de NVGPT.

Kennis en begrip 

De tandarts-gnatholoog beschikt over kennis en begrip van het kauwstelsel en disfuncties 
daarvan alsook van de hieraan gerelateerde orofaciale pijn en van pijnen die van belang 
zijn voor een adequate differentiële diagnostiek. De tandarts-gnatholoog kent het mecha-
nisme van fysiologische en pathologische processen en de psychologische en sociale 
factoren, die kunnen bijdragen aan het ontstaan en onderhouden van orofaciale pijn en 
disfunctie. De tandarts-gnatholoog past binnen zijn of haar beroepscompetentieprofiel  
in de tandheelkunde relevante klinische en wetenschappelijke principes toe m.b.t. de 
diagnostische, preventieve en therapeutische ‘state of the art’.  

 

Diagnostiek, klinische besluitvorming en management 
De tandarts-gnatholoog is in staat tot diagnostiek en klinische besluitvorming m.b.t. 
disfuncties van het kauwstelsel en orofaciale pijn, alsook tot management, beoordelen 
van de prognose en evalueren van de zorg van patiënten met zulke klachten. De tandarts-
gnatholoog is in staat tot empathisch begrip voor de problemen en zorgbehoeften van 
patiënten met orofaciale pijn en disfunctie. De tandarts-gnatholoog herkent een mogelijke 
relatie met systemische aandoeningen en/of aandoeningen en functiebeperkingen van de 
cervicale regio. Waar geïndiceerd, is de tandarts-gnatholoog in staat om in de kaders van 
zijn of haar beroepscompetentieprofiel in de tandheelkunde zorg te coördineren, werken 
in een team en/of patiënten gericht te verwijzen naar andere zorgverleners.



Wetenschap en samenleving 
De tandarts-gnatholoog is in staat zijn vakkennis te verbreden en te verdiepen, deze  
toe te passen en uit te dragen. De tandarts-gnatholoog is in staat tot het vinden en het 
kritisch beoordelen van de relevante wetenschappelijke vakliteratuur en het verspreiden 
van vakkennis. De tandarts-gnatholoog beschikt over zodanig breed en verdiepte vakkennis, 
dat hij als expert of consultant op het gebied van de gnathologie op kan treden.

Opleiding Nijmegen
De opleiding in Nijmegen duurt drie jaar en beslaat twee dagen per week op locatie. 
Daarnaast dient de cursist een halve tot hele dag te reserveren voor (zelf)studie op  
afstand. Het accent in het eerste jaar ligt op kennisvergroting, oriëntatie op onderzoek
t.b.v. het afstudeeronderzoeksproject en inwerken in patiëntenzorg. In het tweede jaar  
ligt de nadruk op de patiëntenzorg en in het derde wordt daarnaast het afstudeerproject 
voltooid. Het beoordelen van wetenschappelijke publicaties, patiënt-besprekingen en een 
aantal stages en (buitenlandse) cursussen zijn gedurende de gehele opleiding terugkerende 
activiteiten. Daarnaast wordt gedurende het opleidingstraject in themablokken relevante 
literatuur gelezen en besproken in het team.
 
De cursist bouwt een portfolio op, dat de voortgang in het opleidingstraject toont en bestaat 
uit een aantal onderdelen waaronder: 
• Klinisch werk - alle gedurende de opleiding behandelde patiënten, per casus kort 
 anoniem samengevat
• Uitgebreid uitgewerkte patiëntcasus: drie tot vijf casus
• Jaarverslagen gedurende het opleidingstraject
• Overzicht van gevolgde cursussen, congressen en stages
• Door de cursist gemaakte presentaties, posters en geschreven verslagen, essays, 
 (web)artikelen, etc.
• Manuscript onderzoeksproject
• CV van de kandidaat.

Gedurende het opleidingstraject wordt dagelijks feedback gegeven en gereflecteerd op 
kennis en vaardigheden aan de hand van mondeling overleg en schriftelijk op basis van 
‘Entrustable Professional Activities’ (EPA) systematiek. Elk semester vinden voortgangs-
evaluaties plaats. Daarnaast wordt elk studiejaar afgesloten met een jaarlijkse evaluatie  
t.b.v. doorstroom naar het volgende studiejaar. Het opleidingstraject wordt afgesloten  
met een mondelinge eindevaluatie en examen.

De volledige opleidingsplannen zijn te vinden 
op www.nvgpt.nl onder downloads.



Opleiding Amsterdam
Het programma Orale Kinesiologie vraagt drie dagen aanwezigheid op het ACTA en 
daarnaast twee dagen zelfstudie. Gezamenlijk wordt er een programma aangeboden 
(generieke modules) met als doel onderzoekvaardigheden te ontwikkelen en kennis te 
vergroten in bijvoorbeeld de farmacologie, microbiologie, radiologie en psychologie. 
Daarnaast zijn tandheelkundige slaapstoornissen en restauratieve tandheelkunde 
opgenomen in het curriculum. Er is minimaal een 50/50 verhouding tussen de acade-
mische opleiding en de klinische praktijk. Elk academiejaar heeft een studielast van  
60 ECTS studiepunten per jaar, tot een totaal van 180 ECTS. Eén ECTS staat voor  
circa 28 uur studie. Het programma bestaat uit vier onderdelen, te weten: 
• Generieke modules (32 ECTS) 
• Profielmodules (10 ECTS per jaar) en 30 ECTS waarbij de student meer diepgaande 
 theoretische en praktische kennis in een van de vier profielen verwerft. Dit omvat
 bestudering van wetenschappelijke literatuur (huidige literatuurseminaries).
• Het onderzoekstraject (28 ECTS)
• De verwerving van meer diepgaande klinische vaardigheden voor 50% van de totale 
 studietijd (30 ECTS per jaar, 90 ECTS in totaal).
 

Ingangseisen
Kandidaten voor de opleiding dienen reeds BIG-geregistreerd en vaardig te zijn in de 
Nederlandse taal. Bij het ACTA is ook een vergelijkbare buitenlandse graad voldoende.
Opgedane werkervaring, specifiek in de bijzondere tandheelkunde, is een pre. Bij het 
ACTA is tenminste een jaar ervaring een vereiste, alsmede voldoende beheersing van  
de Engelse taal.

Kosten van de opleiding
Op onze website vindt u actuele informatie over de kosten of links naar de opleidingen. 

 
Interesse of aanmelden? 
Amsterdam
U kunt contact opnemen met mevr. K. Crouwel, Coordinator Postgraduate Master’s 
programme in Oral Health Sciences of met dr. P. Wetselaar, tandarts-gnatholoog en 
hoofdopleider profiel Orale Kinesiologie. 

Nijmegen
U kunt contact opnemen met mevr. S.I. Sparreboom-Kalaykova, hoofdopleider en 
universitair docent aan Radboudumc.

Op onze website vindt u de contactgegevens of links naar de opleidingen, voor meer informatie. 




