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



De opleiding tot ‘prothetisch-restauratief tandarts’ is in een aantal 
landen al een bekend fenomeen, zoals in Zwitserland, het Verenigd 
Koninkrijk, de Verenigde Staten, Australië, Nieuw Zeeland, Hong 
Kong en Zweden. Ook in Nederland is een internationaal erkende 
differentiatie ingesteld door de NVGPT, naast de reeds bestaande 
differentiaties gnathologie en Maxillofaciale Prothetiek (MFP). 

Het betreft een post-initiële opleiding in de prothetische restaura-
tieve tandheelkunde. De opleiding wordt aangestuurd vanuit het 
Universitair Medisch Centrum Groningen onder leiding van prof. dr. 
Marco Cune. Het Royal College of Surgeons of Edinburgh verzorgt 
de inhoud van het curriculum en het afsluitend examen. Indien een 
tandarts dit examen behaalt, kan hij of zij ingeschreven worden in het 
register van ‘prothetisch-restauratief tandarts (RCS)’ van de NVGPT 
en mag de, internationaal erkende, bijbehorende titel ‘Mpros RCSed’ 
achter de naam voeren. Daarnaast is erkenning door de KNMT 
aangevraagd. Er bestaat geen zogenaamde grootvaderconstructie 
wat dat het verkrijgen van de titel zonder het volgen van de opleiding 
impliceert en het afleggen van het examen niet mogelijk is.

Inleiding



Wat is het Royal College of Surgeons?
Het Royal College of Surgeons in Edinburgh is in 1505 opgericht 
en verzorgt het curriculum en de examinering van vele medische 
en tandheelkundige specialismen. Dit college realiseert, voor 
de tandheelkundige specialisten en differentiaties, erkenning 
(een membership of fellowship) in onder andere prosthodontics, 

parodontologie, endodontologie, kindertandheelkunde, special care dentistry (bijzondere 
zorggroepen), orthodontie en de kaakchirurgie. 

Het Royal College of Surgeons of Edinburgh organiseert voor elk specialisme per jaar 
meerdere examenmogelijkheden op verschillende locaties. De meest voor de hand 
liggende locatie is Edinburgh, maar examens kunnen ook in bijvoorbeeld Dubai, Hong 
Kong, Singapore of Sydney worden afgelegd. Meer informatie over het Royal College of 
Surgeons vindt u op www.rcsed.ac.uk.

Hoe ziet de opleiding eruit? 
De opleiding is, net zoals in het Verenigd Koninkrijk en de VS, een driejarige opleiding, 
bestaande uit een combinatie van klinische training en theoretische scholing. Het 
curriculum treft u in detail aan op www.nvgtp.nl. 



1. Klinische opleiding 
Het klinisch gedeelte vult de kandidaat in op haar of zijn eigen werkplek. Dat kan 
bijvoorbeeld een tandartsenpraktijk zijn, waar veel prothetisch-restauratief werk 
wordt gedaan, of een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde. Voorwaarde is dat er 
patiënten worden behandeld op het gebied van de uitgebreide prothetisch-restauratieve 
tandheelkunde. Hier wordt ervaring opgedaan met de verschillende aspecten van de 
prothetische tandheelkunde en kan een vaardigheden-portfolio worden opgebouwd. De 
begeleiding van de kandidaat wordt centraal aangestuurd vanuit het UMC Groningen 
(prof. dr. Marco Cune) en ondersteund door lokale opleiders. Of uw werksituatie geschikt 
is als opleidingslocatie wordt bij uw aanmelding beoordeeld. 

 

2. Kennisgebieden/vaardigheden 
Het curriculum is opgebouwd rondom dertien kennisgebieden:
• Het onderzoeken van de patiënt en het stellen van een diagnose 
• Het opstellen van een prothetisch-restauratief behandelplan
• Bevordering van de mondgezondheid en preventie 
• Vaste prothetiek 
• Uitneembare prothetiek
• Implantologie
• Temporomandibulaire problematiek 
• Gebitsslijtage 
• Esthetische tandheelkunde 
• Pijn en anesthesie 
• Management en administratie voering 
• Communicatie en onderwijs
•  Wetenschappelijk onderzoek: het kunnen lezen en beoordelen van wetenschappelijke 

literatuur.

Binnen deze kennisgebieden komen bijvoorbeeld zaken aan de orde als de volledige 
prothese (zowel met als zonder implantaten), uitgebreid kroon- en brugwerk al dan 
niet op implantaten, frameprothetiek, gebitsslijtage, de volledige gebitsrehabilitatie, 
esthetische tandheelkunde, medische-tandheelkundige interactie (bijvoorbeeld 
amelogenesis imperfecta, oligodontie, schisis, Sjögren) of een medische situatie die de 
behandelplanning bemoeilijkt zoals gebruik van intraveneus bisfosfonaat of een gebrek 
aan speeksel. 

Naast de bovengenoemde typische prosthodontist-vaardigheden wordt aandacht 
besteed aan zaken als gnathologie, endodontologie, chirurgie, radiologie, parodontologie 
en tandtechniek. De kandidaat moet ook op deze gebieden voldoende kennis en 
ervaring opdoen. Dit wordt bereikt doormiddel van stages bij gespecialiseerde centra of 
gespecialiseerde collega’s.



3. Portfolio opbouwen
Op uw werkplek moet een portfolio worden opgebouwd dat de verschillende aspecten 
van de ‘removable and fixed prosthodontics’ bevat en bestaat uit alle gedurende de 
opleiding behandelde patiënten. Het portfolio dient om uw voortgang te kunnen beoor-
delen. Naast de klinische activiteiten bevat het portfolio het CV van de kandidaat en de 
gevolgde cursussen, congressen en stages. Voor het opbouwen van het portfolio wordt 
gebruik gemaakt van een speciaal ontworpen programma dat aan de kandidaat ter 
beschikking wordt gesteld. 

 

4. Vaardigheden
Een aantal keren per jaar worden de RCS-checklist en het portfolio met de lokale en 
centrale opleider doorgenomen. Op deze checklist staan de verschillende items waaraan  
een RCS-prosthodontist moet voldoen om examen te mogen gaan doen. 
 

 

5. Groepsbijeenkomsten en Casusbespreking
Naast het klinisch gedeelte is er een theoretische deel dat bestaat uit zelfstudie, bijeen-
komsten op de eigen locatie en maandelijkse bijeenkomsten van alle deelnemers. De 
maandelijkse bijeenkomsten vinden plaats in Groningen (UMC Groningen), Zwolle (CBT 
Vogellanden) en Leeuwarden (Medisch Centrum Leeuwarden). Tijdens maandelijkse 
groepsbijeenkomsten staat één onderwerp centraal. Dit onderwerp wordt aan de hand 
van wetenschappelijke literatuur en casussen besproken. Tijdens deze bijeenkomsten 
wordt in het Engels gesproken om elkaar beter voor te bereiden op de mondelinge 
examens. 

 

6. Theoretisch onderwijs
Er is een literatuurbestand opgebouwd dat de kandidaten aangeraden wordt te bestuderen. 
De literatuur bestaat uit boeken over bijvoorbeeld implantologie, de volledige prothese en 
esthetische tandheelkunde, maar ook zaken als het beoordelen van wetenschappelijke 
literatuur en het gebruik van statistiek. Verder is de belangrijkste wetenschappelijke 
literatuur op een groot aantal gebieden opgenomen.



7. Examen
Op dit moment is professor Marco Cune van het UMC Groningen door het Royal College 
of Surgeons erkend als examinator in Nederland. Tandartsen worden via hem aangemeld 
voor het examen in Edinburgh. Het examen wordt anoniem afgenomen, duurt drie dagen 
en bestaat uit drie onderdelen: een schriftelijk deel met open en multiple choice-vragen, 
een mondeling examen in vier delen en het inleveren van vier volledig gedocumenteerde 
klinische casussen.  

Het schriftelijk examen vindt op de eerste dag plaats en betreft één examen in de ochtend 
en één in de middag. Op de tweede dag worden ’s ochtends de eigen casussen besproken 
in een mondeling examen. De gekozen casussen moeten bestaan uit twee prothetische-
restauratieve casussen en twee casussen met een multidisciplinaire behandelplanning. 
Tijdens dit mondeling wordt ingegaan op de gekozen strategie en het kennisniveau wordt 
getoetst. ’s Middags moet de kandidaat laten zien of hij/zij in staat is om in korte tijd een 
behandelplan te maken. Er worden vier complexe casussen uitgereikt (modellen, foto’s, 
röntgenopnamen, anamnese). De kandidaat krijgt per casus een half uur de tijd om een 
behandelplan te maken en mag dit presenteren tijdens het mondeling, gevolgd door een 
discussie. Op de laatste dag kunnen de examinatoren elk aspect van de prothetisch-
restauratieve tandheelkunde toetsen.  

Als een kandidaat slaagt, dan ontvangt hij/zij het Diploma of Membership in Prosthodon-
tics van het RCS. Overigens biedt de European Prosthodontic Association (EPA) ook een 
erkenning aan in prosthodontics. Als het examen in Edinburgh wordt gehaald, kan de 
kandidaat de EPA-erkenning aanvragen zonder examen.  

 
 

Wat kost de opleiding?
De kosten bedragen 2250 euro per jaar (prijspeil 2017)

 
Interesse of aanmelden? 
Graag contact opnemen met Paul Schmitz, technisch secretaris van de NVGPT  

 p.schmitz@nvgpt.nl


