NVGPT
REGLEMENT VOOR DE TANDARTS MAXILLOFACIALE PROTHETIEK

Hoofdstuk 1
INLEIDING
Algemeen gesteld is de Tandarts Maxillofaciale Prothetiek (T-MFP) een tandarts met
specifieke kennis en vaardigheden met betrekking tot de maxillofaciale prothetiek. Dit betreft
het deel van de tandheelkunde dat betrekking heeft op behandelingen van aangeboren en/of
verworven afwijkingen in het hoofd-hals gebied en die een multidisciplinaire benadering
vergen waarvan, door de aard en de complexiteit, redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat
deze behandelingen in de huispraktijk kunnen worden uitgevoerd.
Een T-MFP is een door het Consilium MFP als zodanig erkende in Nederland werkzame
tandarts, lid van de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde,
die zich bezig houdt met het behandelen van patiënten in de onder 2.2. genoemde
deelgebieden.

Hoofdstuk 2
EISEN VOOR ERKENNING
Een tandarts, die in aanmerking wenst te komen voor de erkenning als T-MFP, dient te
voldoen aan de criteria zoals omschreven in de opleidingseisen geformuleerd in het rapport
‘Opleiding Tandarts Maxillofaciale Prothetiek’. Hiertoe dient een opleiding tot T-MFP met
succes te zijn afgesloten.

Hoofdstuk 3
ERVARING
De T-MFP moet minimaal 8 uur per week werkzaam zijn binnen de maxillofaciale prothetiek.

Hoofdstuk 4
CONTINUERING
De erkenning als T-MFP wordt verleend voor een periode van vijf jaar. Na het verstrijken van
deze periode is verlenging van de erkenning voor telkens weer vijf jaar mogelijk, nadat de
T-MFP door het Consilium MFP voldoende is beoordeeld.

Deze toetsing vindt plaats met in achtneming van de volgende voorwaarden:
1.
2.
3.
4.
5.

De T-MFP besteedt minimaal twee dagdelen, of acht uur per week aan de behandeling
van patiënten zoals omschreven onder 2.2.
De T-MFP dient jaarlijks een verslag op te stellen van zijn/haar activiteiten, op grond
waarvan het Consilium MFP continuering van de erkenning beoordeelt.
De T-MFP volgt gemiddeld één maal per jaar één congres of cursus van internationaal
niveau met een maxillofaciaal prothetisch onderwerp.
De T-MFP participeert in de jaarlijks namens de NVGPT te organiseren MFPworkshops en congressen.
De T-MFP volgt in de kwalificatietermijn van 5 jaar minimaal twee keer een cursus,
symposium, congres of conferentie, bestemd voor tandartsen en handelend over
algemeen tandheelkundige onderwerpen (bijv. restauratieve/prothetische
tandheelkunde, gnathologie, endodontologie, orthodontie, implantologie).

Indien daarvoor aanleiding bestaat kan, conform het reglement voor het Consilium MFP,
tussentijds de erkenning als T-MFP worden ontnomen door het Consilium MFP, indien
daartoe voldoende argumenten bestaan.

Hoofdstuk 5
BEROEP
Tegen beslissingen van het Consilium MFP kan beroep worden aangetekend bij het bestuur
van de NVGPT.
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