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VERBETEREN HAALBAARHEID professionele vorming tot 

mond-, kaak- en aangezichtschirurg 

 

I. SITUERING 

 

 

Ons land 1 heeft zoals een rij andere Lidstaten, de titel “Dental, oral and maxillo-faciale surgery 

(basic medical and dental training)” genotifieerd in bijlage V van de Richtlijn beroepskwalificaties 2. 

De minimumduurtijd is 4 jaar. 

Hierbij wordt verondersteld dat de kandidaten voorafgaand reeds een diploma geneeskunde en 

een diploma tandheelkunde hebben behaald. 

 

In voetnoot van deze beroepstitel staat immers in bijlage V: “Training leading to the award of 

evidence of formal qualifications as a specialist in dental, oral and maixllo-facial surgery (basic 

medical and dental training assumes completion and validation of basis medical studies (article 24) 

and, in addition,  completion and validation of basic dental studies (article 34). 

 

II. PROBLEEMSTELLING: het voorafgaand parcours tot het behalen van de  diploma’s arts 

en tandarts: 

variatie tussen universiteiten, 

+ gebrek aan afspraken en faciliteiten 

 

Het behalen van 2 basisdiploma’s (arts na tandarts, of tandarts na arts) veronderstelt uiteraard een 

grote inspanning.  

 

Een en ander moet evenwel redelijk blijven. Het behalen van de beide diploma’s, wordt immers nog 

gevolgd door de professionele vorming als mond-, kaak- en aangezichtschirurg die overeenkomstig 

bijlage V van de Richtlijn 2005/36/EC minimaal 4 jaar moet duren. 

Er moet vermeden worden dat Belgische studenten een abnormaal lang parcours moeten volgen. 

En ons land – eventueel problemen creërend in andere landen – actief buitenlandse maxillo-faciale 

chirurgen moeten aantrekken 3. 

                                                           
1  Een werkgroep van de Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen bereidt een  advies voor  

tot herziening van de oude erkenningscriteria van het M.B. 26 april 1982. Er zou geopteerd worden 

voor één niveau 2 titel van 4 jaar professionele vorming overeenkomstig bijlage V van de Richtlijn 

2005/36/EC “dental, oral and maxillo-facial surgery”). De bizarre huidige Belgische  aanpak van een 

niveau 2 titel (stomatologie met 2 jaar vorming) en een niveau 3 titel maxillo-faciale (2 jaar vorming) 

zou in dit voorstel verlaten worden. 
2  RICHTLIJN 2005/36/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 7 september 

2005betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (Voor de EER relevante tekst) (PB L 255 van 

30.9.2005, blz. 22) 

 
3  De demografie van deze beroepsgroep toont alvast een heel grote opschuivende cohorte 50-55 jaar 

https://drive.google.com/file/d/0B9XqP7DNDRyhZ1I3UUxxWWlKRmM/view?pref=2&pli=1 
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In het verleden kon een arts bv het diploma tandarts behalen in een 3 jaar tijd (6 jaar + 3 jaar = 9 

jaar) 

 

Volgende elementen blijken een en ander te bemoeilijken: 

-  De studieduur tot arts werd verkort tot 6 jaar.  Vroeger werden tijdens het 7e jaar arts reeds 

vakken en stage voor de bachelor tandarts gevolgd. Er moet verhinderd worden dat na de 

opleiding tot arts een (“7e “) jaar slechts deels zou kunnen ingevuld worden als een 

inefficiënt transitiejaar. 

- De faculteiten tandheelkunde worden meer terughoudend om tijdens de vakantieperiode 

tussen de academiejaren “preklinieken tandheelkunde” voor artsen te organiseren, gezien 

het beperkte aantal kandidaten. 

- Voor afstuderende artsen aan een universiteit zonder Faculteit tandheelkunde, is het 

probleem nog moeilijker: ze moeten proberen aan een andere universiteit hun parcours zo 

efficiënt mogelijk voor te bereiden. 

Voor tandartsen (5 jaar universitaire vorming) zou totnogtoe het eerste jaar arts in de meeste 

universiteiten kunnen vrijgesteld worden. De 2e en 3e bachelor zouden mits significante 

inspanningen kunnen gecombineerd worden tijdens één academiejaar. 

Wat neerkomt op 5 jaar tandheelkunde + 4 jaar tot arts = 9 jaar. 

Het totaal vormingstraject van 9 jaar (behalen beide diploma’s) + 4 jaar professionele vorming (13 

jaar dus) tot mond-, kaak- en aangezichtschirurg mag niet nóg  langer worden door  

- een gebrek aan afspraken tussen faculteiten, 

- en door een gebrek aan verdedigbare faciliteiten voor de transitie tussen beide 

basisdiploma’s. 

De variatie van het totale traject naargelang de universiteit waar men start en uiteindelijk 

terechtkomt, is evenmin aangewezen.  

De inspanningen vanuit de Werkgroep  van de Hoge Raad Artsen-specialisten en huisartsen (zie 

voetnoot 1) om de bestaande toestand in beeld te brengen was gezien de grote variatie uiterst 

moeilijk tot ondoenbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

https://drive.google.com/file/d/0B9XqP7DNDRyhaE41Rnc2ZDZ4SE0/view?pref=2&pli=1 
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III. VOORSTEL VAN BESLISSING 

 

III.1. Behalen van beide diploma’s: maximum 9 jaar 

De duurtijd van het totale parcours moet beperkt blijven tot 9 jaar voor het behalen van beide 

diploma’s “arts en tandarts”, met welk diploma men ook start. 

 

Gezien dit onderwijsmaterie betreft, is dit uiteraard bevoegdheid van de gefedereerde entiteiten en 

wordt overleg voorgesteld met de gefedereerde entiteiten en de Faculteiten geneeskunde en 

tandheelkunde. 

 

Een en ander zou dwingend moeten geregeld worden en niet mogen afhangen van spontane 

toestanden of moeilijke communicaties tussen Faculteiten tandheelkunde en geneeskunde van al 

dan niet verschillende universiteiten. 

 

III.2. Overleg met en advies van de Raad van de Tandheelkunde, FOD Volksgezondheid: 

Een advies van de  Raad van de Tandheelkunde  lijkt aangewezen, gezien de adviesbevoegdheid 

over tandheelkunde (te behalen tijdens bovenvermeld vormingstraject). 

 

III.3. Daaropvolgend professioneel vormingstraject: 

De Werkgroep van de Hoge Raad artsen-specialisten en huisartsen waarbij één niveau 2 titel mond-

, kaak- en aangezichtschirurg zou voorgesteld worden, zet zijn activiteiten verder. 

De Hoge Raad zal vervolgens dit dossier in plenaire zitting behandelen. 

 

--- 

 

 


