De Opleidingscommissie voor Restauratief Tandarts van de Nederlands
Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde
1.

Inleiding

Voor de opleiding tot Restauratief Tandarts wordt door het bestuur van de NVVRT
een opleidingscommissie ingesteld teneinde de opleiding inhoudelijk vorm te geven.
De opleiding bestaat wordt vormgegeven met behulp van de onderstaande
componenten:
 Private instellingen met hoogwaardige klinische zorgverlening op het
vakgebied van de restauratieve tandheelkunde. Deze instellingen zijn
toegerust om tandartsen in het vakgebied op te leiden volgens de regels van
de NVVRT ten aanzien van opleidingen. De instellingen laten zich visiteren
door het Consilium Restauratieve Tandheelkunde.
 Universitaire instellingen met wetenschappelijke, onderwijskundige en
klinische kennis en kunde op het vakgebied van de restauratieve
tandheelkunde.
 Vakinhoudelijke modules die in samenwerking met de private en universitaire
instellingen worden ontwikkeld
 Ontwikkelen en opstellen van de toetscriteria die voorgelegd gaan worden aan
de EPA. Na goedkeuring door de EPA worden deze criteria gebruikt bij de
examinering van de kandidaten.

2.

De taken van de Commissie Restauratief Tandarts

De Restauratief Tandarts is een gedifferentieerd tandarts. Het vakgebied van de
Restauratief Tandarts bouwt dan ook nadrukkelijk voort op de opleiding tot tandarts.
De hierin verworven kennis en vaardigheden dienen dan ook als ingangseisen voor
de opleiding tot Restauratief Tandarts.
Het vakgebied van de Restauratief Tandarts betreft de diagnostiek, behandelingsplanning en behandeling van multifactoriële aandoeningen binnen het kauwstelsel.
De restauratief tandarts kan het werkgebied van de gedifferentieerde vakgebieden
binnen de tandheelkunde implementeren en tot een totaal verzorgingsconcept
uitwerken.
De commissie stelt het opleidingsplan op voor de opleiding tot Restauratief Tandarts.
Dit opleidingsplan geeft de kandidaat de beschikking over alle faciliteiten om te
voldoen aan het reglement Restauratief Tandarts. Dit opleidingsplan omvat de
modules van de verschillende vakgebieden en combineert dit tot een opleidingsplan.
De modules omvatten de volgende terreinen van het werkgebied van de Restauratief
Tandarts:
 Onderzoek
 Diagnose en differentiaal diagnose
 Behandelingsstrategie
 Behandelingsbegeleiding en communicatie
 Materiaal en methoden
 Uitvoering van de zorg
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 Verwijzen van niet uitgevoerde zorg
 Evaluatie van eigen handelen.
De bovenstaande modules gelden voor de onderstaande vakgebieden die daarmee
worden samengesmeed tot een evenwichtig plan:
 Fixed en removable prosthodontics
 Restoritive dentistry
 Implantology
 Periodontics
 Endodontics
 Orthodontics
 Biomaterials
3.

Opleidingscommissie
3.1 samenstelling

De commissie bestaat uit minimaal vijf leden die benoemd worden door de NVVRT.
Bij de leden dienen de competenties van de verschillende vakgebieden binnen de
restauratieve tandheelkunde actief aanwezig te zijn.
Minimaal een lid van de commissie is tevens lid van het dagelijks bestuur van de
NVVRT, niet zijnde de voorzitter.
De werkzaamheden van de commissie worden ondersteund door een ambtelijk
secretaris.
3.2 zittingsduur
De commissieleden worden door de NVVRT benoemd voer de periode van 5 jaar.
Herbenoeming kan geschieden voor maximaal een periode.

2

