Reglement voor het Consilium Tandarts
Gehandicaptenzorg
okt 2015
Artikel 1
Naam
Consilium Tandarts Gehandicaptenzorg, later Consilium genoemd, is een commissie
ingesteld bij besluit van het bestuur van de VBTGG.
De term ‘Tandarts Gehandicaptenzorg’ zal in dit document als TG worden
aangeduid.
Artikel 2
Achtergrond
Een BIG-geregistreerde tandarts kan via een opleiding tot gedifferentieerde TG een
certificaat verkrijgen (of een aantal deelcertificaten die gelijkwaardig zijn aan een
volledig doorlopen opleiding tot gedifferentieerde tandarts TG) dat door de opleider
wordt verstrekt en waaruit blijkt dat de tandarts de opleiding met goed gevolg heeft
doorlopen. De tandarts kan met dit certificaat een aanvraag doen bij het Consilium
om in het register TG van de VBTGG opgenomen te worden.
Het Consilium beoordeelt vervolgens of de betreffende tandarts voldoet aan de
registratiecriteria (dit betekent eveneens dat beoordeeld wordt of de opleiding die
de tandarts heeft genoten aan deze criteria voldoet) en adviseert het VBTGGbestuur de betreffende tandarts op te nemen in het register. Het register wordt
beheerd door de ambtelijk secretaris van de VBTGG. Tevens zorgt het Consilium
voor het aanleveren van het meest recente register aan de bestuurssecretaris van
de VBTGG die zorgt dat publicatie daarvan plaatsvindt in de tandartsengidsen van
de KNMT en ANT, alsook op de website van de VBTGG.
De geregistreerde TG levert ieder jaar een jaarverslag aan het Consilium en dient
zichzelf na vijf jaar voor herregistratie te melden bij het Consilium. Het Consilium
beoordeelt dan op grond van de jaarverslagen en het verzoek om herregistratie
opnieuw of er aan de criteria wordt voldaan en adviseert vervolgens het VBTGGbestuur.
Samengevat:
1
De opleiding beoordeelt of de tandarts de opleiding succesvol heeft
afgerond en verstrekt een certificaat.
2
Het Consilium beoordeelt of de tandarts aan de criteria tot registratie
voldoet en adviseert het VBTGG-bestuur.
3
Het bestuur neemt de tandarts al dan niet op in het register.
Na vijf jaar vinden stap 2 en 3 opnieuw plaats.
Artikel 3
Taken
Het Consilium is belast met het uitvoeren van de volgende taken:
1
Het toetsen van tandartsen werkzaam in het vakgebied van de
gehandicaptenzorg in de tandheelkundige praktijk, die te kennen geven
voor een (her)registratie als TG in aanmerking te willen komen.
2
Het bewaken van de criteria waaraan een TG moet (blijven) voldoen:
beoordelen of de tandarts die voor (her)registratie in aanmerking wil
komen voldoet aan de criteria die daarvoor zijn gesteld.
3
Het verrichten van toetsingen gedurende de kwalificatietermijn. De
geregistreerde TG dient hiertoe jaarlijks zijn/haar jaarverslag toe te sturen
aan het Consilium.
4
Het adviseren aan het VBTGG-bestuur om de geldigheidsduur van een
erkenning op grond van een herregistratieverzoek van een TG te
verlengen wanneer deze naar het oordeel van het Consilium heeft
voldaan aan de herregistratiecriteria.

5

Het inventariseren en bespreken van knelpunten met betrekking tot
(her)registratiecriteria met het VBTGG-bestuur.

Artikel 4
Benoeming
De leden van het Consilium worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering
(ALV) van de VBTGG, op voordracht van het VBTGG-bestuur.
Artikel 5
Termijn
De zittingstermijn van de leden van het Consilium beslaat vier jaar, met de
mogelijkheid tot herbenoeming voor telkens een periode van vier jaar.
Herbenoeming geschiedt bij instemming van de meerderheid van de leden tijdens
de ALV van de VBTGG.
Artikel 6
Verantwoording
Het VBTGG-bestuur houdt toezicht op het functioneren van het Consilium. Jaarlijks
brengt het Consilium verslag uit aan het bestuur en legt verantwoording af over de
werkzaamheden gedurende het voorgaande kalenderjaar. In de rapportage zal de
persoonlijke levenssfeer van personen, waarover wordt gerapporteerd, worden
beschermd.
Artikel 7
Samenstelling
Het Consilium bestaat altijd uit drie of vijf leden. Alle leden nemen op persoonlijke
titel deel aan de werkzaamheden van het Consilium. Een lid van het Consilium kan
niet tegelijkertijd lid zijn van de onderwijscommissie van een TG-opleiding of van
het bestuur van de VBTGG. Uitsluitend bij hoge uitzondering kan een kortdurende
overgangsregeling worden overeengekomen en alleen met goedkeuring van de
algemene ledenvergadering wanneer niet tijdig een nieuw lid gevonden kan
worden.
Artikel 8
Beslissing
Het Consilium adviseert het VBTGG-bestuur. Het bestuur beslist vervolgens over
een verzoek tot toelating tot het register of verlenging van de erkenning als TG. De
beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de betrokkene meegedeeld door
het bestuur van de VBTGG.
Artikel 9
Beroep
Tegen een advies van het Consilium en/of een beslissing door het VBTGG-bestuur,
kan beroep worden aangetekend bij de beleidscommissie van de VBTGG. Deze stelt,
binnen een maand nadat het beroep bij hen kenbaar is gemaakt, een
beroepscommissie van minimaal drie leden in om zich ter zake te laten adviseren
en de kandidaat daarvan op de hoogte te stellen. Dit advies is bindend. In de
beroepscommissie mag geen lid van het Consilium, noch van het bestuur zitting
hebben.
Artikel 10
Geheimhouding
De leden van het Consilium, het VBTGG-bestuur en een eventuele
beroepscommissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle uit hoofde van hun
functie verkregen informatie.

Artikel 11
Wijziging
Het reglement van het Consilium en de daarin aan te brengen wijzigingen behoeven
de goedkeuring van de ALV.
Artikel 12
Onvoorziene zaken
Bij zaken, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Consilium, gehoord
hebbende het bestuur van de VBTGG en de ALV.

