REGLEMENT VOOR DE TECHNICUS MAXILLOFACIALE PROTHETIEK

Hoofdstuk 1
INLEIDING
Algemeen gesteld is de Technicus Maxillofaciale Prothetiek (Te-MFP) een door het
Consilium MFP als zodanig erkende in Nederland werkzame tandtechnicus, lid van de
Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde, die specifieke
kennis en vaardigheden bezit met betrekking tot de maxillofaciale prothetiek.
De maxillofaciale prothetiek betreft in dit verband de tandtechnische werkzaamheden voor
patiënten met aangeboren en /of verworven afwijkingen in het hoofd-hals gebied, zoals
beschreven in H3 van het opleidingsplan ‘Tandarts Maxillofaciaal Prothetist, Technicus
Maxillofaciale Prothetiek en Technicus Faciaalprothetist’ van de werkgroep opleiding MFPT
van januari 2001.
De boven bedoelde tandtechnische werkzaamheden worden in nauwe samenwerking met een
tandarts- maxillofaciaal prothetist en /of andere medische specialisten uitgevoerd en kunnen
door de aard en de complexiteit van de problematiek en /of de tandtechnische handelingen
redelijkerwijs niet in een normale tandtechnische setting worden uitgevoerd.
Een Te-MFP kan zich al dan niet aanvullend hebben bekwaamd in het zelfstandig uitvoeren
van klinische werkzaamheden voor de vervaardiging van gelaatsprotheses of andere
uitwendige protheses voor patiënten met aangeboren en /of verworven uitwendige defecten,
zoals beschreven in H4 van het opleidingsplan ‘Tandarts Maxillofaciaal Prothetist, Technicus
Maxillofaciale Prothetiek en Technicus Faciaalprothetist’, een en ander te allen tijde op
verwijzing en onder eindverantwoording van een tandarts-maxillofaciaalprothetist en /of
ander medisch specialist.

Hoofdstuk 2
EISEN VOOR ERKENNING
2.1.1 Een tandtechnicus, die in aanmerking wenst te komen voor de erkenning als Te-MFP,
dient te voldoen aan de criteria zoals omschreven in de opleidingseisen geformuleerd
in het rapport ‘Opleidingsplan Tandarts Maxillofaciaal Prothetist, Technicus
Maxillofaciale Prothetiek en Technicus Faciaalprothetist’ van de werkgroep opleiding
MFPT van januari 2001.
2.2.
Technici die reeds werkzaam zijn binnen de Maxillofaciale Prothetiek en menen voor
erkenning als Te-MFP in aanmerking te komen, zonder de opleiding gevolgd te
hebben, dienen een onderbouwde aanvraag daartoe in te dienen bij het Consilium
MFP. Ter toetsing door het Consilium MFP zijn de volgende minimumeisen
geformuleerd:
2.2.1. De basisvaardigheden, zoals omschreven in H3, eventueel H4 (voor de faciale
prothetiek), van het rapport ‘Opleidingsplan Tandarts Maxillofaciale
Prothetiek, Technicus Maxillofaciale Prothetiek en Technicus
Faciaalprothetist’ van de werkgroep opleiding MFPT van januari 2001 dienen
aanwezig te zijn.

2.3.

2.2.2. Kennis van de (multidisciplinaire) behandelstrategieën voor patiënten uit de
onderstaande deelgebieden binnen de maxillofaciale prothetiek:
Oncologie: de multidisciplinaire werkwijze van hoofd-hals oncologieteams, in
het bijzonder met betrekking tot intra- en extraorale resectieprothetiek,
eventueel aangevuld met protheses van de extremiteiten.
Schisis: de multidisciplinaire werkwijze van een schisisteam en de prothetische
behandelwijze van de “oudere schisispatiënt”.
Oligodontie: de complexe behandeling in multidisciplinair verband
(kaakchirurgie, orthodontie en eventuele andere medische disciplines).
Dysgnathie: de werkwijze van een osteotomieteam en de prothetische
rehabilitatie van dysgnathie patiënten.
Traumatologie: de multidisciplinaire behandeling van dento-alveolaire- en
aangezichtsdefecten.
Implantologie: de multidisciplinaire behandelwijze (consultering en
behandelplanning, chirurgie, prothetiek en nazorg) van intra- of extraoraal te
implanteren patiënten.
Minimaal 3 jaar fulltime werkervaring in de maxillofaciale techniek c.q. faciaal
prothetiek. Aanstellingen kleiner dan 1 fte worden naar verhouding berekend (bijv. 0,5
fte resulteert in 6 jaar ervaring), waarbij voor de benodigde werkervaring een
maximum van 10 kalenderjaren als criterium wordt gehanteerd.

Hoofdstuk 3
WERKZAAMHEDEN
De Te-MFP dient structureel minimaal 8 uur per week werkzaam te zijn als technicus
maxillofaciale prothetiek

Hoofdstuk 4
CONTINUERING
De erkenning als Te-MFP wordt verleend voor een periode van vijf jaar. Na het verstrijken
van deze periode is verlenging van de erkenning voor telkens vijf jaar mogelijk, een en ander
ter beoordeling van het Consilium MFP.
Toetsing vindt plaats met in achtneming van de volgende voorwaarden:
1.
De Te-MFP besteedt minimaal twee dagdelen, of acht uur per week aan de
behandeling van patiënten zoals omschreven onder 2.2.
2.
De Te-MFP stelt jaarlijks een verslag op van zijn / haar activiteiten, op grond waarvan
het Consilium MFP op het moment van herregistratie eventuele continuering van de
erkenning beoordeelt.
3.
De Te-MFP participeert in de gedurende het jaar door de NVGPT te organiseren MFPworkshops en congressen.
4.
De Te-MFP volgt gemiddeld één maal per jaar één congres of cursus van
supranationaal niveau met een maxillofaciaal prothetisch onderwerp.
5.
De Te-MFP volgt gedurende de kwalificatietermijn van 5 jaar minimaal twee keer een
cursus, symposium, congres of conferentie handelend over algemeen tandheelkundige

onderwerpen (bijv. restauratieve / prothetische tandheelkunde, gnathologie,
orthodontie, implantologie).
Indien daartoe aanleiding bestaat kan een individu, conform het reglement voor het Consilium
MFP, door het Consilium MFP tussentijds de erkenning als Te-MFP worden ontnomen.

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