REGLEMENT VOOR HET CONSILIUM MAXILLOFACIALE PROTHETIEK

Hoofdstuk 1
NAAM
Consilium Maxillofaciale Prothetiek, later in de tekst aangegeven als het Consilium.
Het Consilium is een commissie ingesteld bij besluit door de Algemene Leden Vergadering
van de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde (NVGPT).
Hoofdstuk 2
DOEL
Het Consilium is belast met het uitvoeren van de in hoofdstuk 3 nader omschreven taken met
betrekking tot het treffen van voorzieningen ten aanzien van de kwalificatie van tandartsen
tot tandarts-MFP (T-MFP).
Hoofdstuk 3
TAKEN
De door het Consilium uit te voeren taken omvatten met inachtneming van het ter zake
namens het bestuur van de NVGPT vastgestelde reglement voor de tandarts-MFP:
a. toetsen, erkennen en registreren van tandartsen, werkzaam in het vakgebied van de
Maxillofaciale Prothetiek, die te kennen geven voor een kwalificatie als T-MFP in
aanmerking te willen komen;
b. bewaken, in overleg met het bestuur van de NVGPT, van de criteria waaraan een T-MFP
dient te voldoen;
c. verrichten van de toetsingen (patiëntenbehandeling en nascholing zoals omschreven in
het reglement tandarts-Maxillofaciale Prothetiek) gedurende de kwalificatietermijn;
d. verlengen van de geldigheidsduur van een erkenning op grond van de resultaten van
genoemde toetsingen.
e. evalueren en aansturen van de opleiding tot T-MFP in overleg met het bestuur van de
NVGPT en de opleider.
Hoofdstuk 4
BENOEMING
De leden van het Consilium worden door het bestuur van de NVGPT benoemd.
Hoofdstuk 5
VERANTWOORDING
Jaarlijks brengt het Consilium aan het bestuur van de NVGPT verslag uit, en legt
verantwoording af over de werkzaamheden gedurende het voorafgaande jaar.
In de rapportage zal de persoonlijke levenssfeer, van de personen waarover wordt
gerapporteerd, worden beschermd.
Het bestuur van de NVGPT houdt toezicht op het functioneren van het Consilium.
Hoofdstuk 6
SAMENSTELLING
Het Consilium bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. Minimaal twee leden uit de
tandheelkunde (bij voorkeur uit de Maxillofaciale Prothetiek) en een voorzitter, indien
mogelijk, uit een niet tandheelkundige discipline. Het bestuur benoemt de voorzitter. Alle
leden nemen op persoonlijk titel deel aan deze werkzaamheden.

Hoofdstuk 7
TERMIJN
De benoeming tot lid van het Consilium vindt plaats voor een periode van vijf jaar, met de
mogelijkheid van herbenoeming voor een periode van telkens vijf jaar.
Hoofdstuk 8
BESLISSING
De beslissing over een verzoek tot toelating tot -of verlenging van- de erkenning als T-MFP,
wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de betrokkene medegedeeld.
Hoofdstuk 9
BEROEP
Tegen een beslissing van het Consilium kan beroep worden aangetekend bij het bestuur van
de NVGPT. Het bestuur kan een commissie van minimaal drie leden benoemen, om zich ter
zake te laten adviseren.
Hoofdstuk 10
GEHEIMHOUDING
De leden van het Consilium, van het bestuur van de NVGPT en de leden van de
beroepscommissie (Hoofdstuk 9) zijn verplicht tot geheimhouding van alle uit hoofde van
hun functie verkregen informatie.
Hoofdstuk 11
WIJZIGING
Het Reglement van het Consilium en de daarin aan te brengen wijzigingen behoeven de
goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering van de NVGPT.
Hoofdstuk 12
ONVOORZIENE GEVALLEN
In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het Consilium, gehoord hebbende het
bestuur van de NVGPT.
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