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IN NAAM VAN DE KONING! 

 

 

 

DE GOUVERNEUR van Aruba, 

 

 

 

In overweging genomen hebben: 

 

- dat het wenselijk is nadere regels te stellen betreffende de opleidingsei-

sen met betrekking tot het inschrijven van de tandheelkundigen en tand-

heelkundige specialisten, zoals bedoeld in de Landsverordening beroe-

pen in de gezondheidszorg; 

- dat het ook wenselijk is om de deskundigheidsgebieden vast te leggen 

en uitvoering te geven aan de waarborg van de opleiding voor de kwali-

teit van de beroepsuitoefening van tandheelkundigen in de gezondheids-

zorg; 

- dat het voorts ter verdere waarborging van de kwaliteit en competentie 

van de beroepsbeoefenaren wenselijk is om een register en accredita-

tieorganen aan te wijzen; 

- dat het tenslotte wenselijk is om verschillende artikelen van de Lands-

verordening beroepen in de gezondheidszorg in werking te laten treden; 

 

Gelet op: 

 

de artikelen 3, tweede, derde en vierde lid, artikel 7, tweede lid, onderdelen a 

en b, en vierde lid, 21, eerste lid, onderdeel a, en artikel 52, eerste en tweede 

lid van de Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg (AB 2014 no. 

73);  
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Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 

 

Artikel 1 

 

Als opleidingseisen voor de tandheelkundige en tandheelkundige deskundige 

die in Nederland, Canada of de Verenigde Staten zijn opgeleid, gelden de ei-

sen zoals vastgelegd in het Nederlandse Besluit opleidingseisen tandarts 

(Stb. 1997, 480) of de regeling ter vervanging hiervan en voor de vervolgop-

leiding het meest recente en goedgekeurde besluit van de regeling inzake de 

opleiding en registratie van specialisten, vastgesteld door de Algemene Ver-

gadering van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheel-

kunde.  

 

Artikel 2 

 

1. De deskundigheidsgebieden die worden onderscheiden voor de in artikel 

2, eerste lid, ten 2º, van de Landsverordening beroepen in de gezond-

heidszorg bedoelde beroepsgroepen zijn: 

 a. de orthodontist; 

 b. de kaakchirurg. 

2. De competenties die worden onderscheiden, betreffen: 

 a. de tandarts-angstbegeleiding; 

 b. de tandarts-endodontologie; 

 c. de tandarts-gnatologie; 

 d. de tandarts-implantologie; 

 e. de tandarts-gehandicaptenzorg; 

 f. de tandarts-geriatrie; 

 g. de tandarts-maxillofaciale prothetiek; 

 h. de tandarts-parodontologie; 

 i. de tandarts-pedodontologie/kindertandarts; 

 j. de tandarts-prothetiek; 

 k. de restauratief tandarts; 

 l. de tandarts-slaapapneu. 
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3. In afwijking van het eerste en tweede lid zijn de deskundigheidsgebieden 

die in Canada en de Verenigde Staten worden onderscheiden voor de in 

artikel 2, eerste lid, ten 2º, van de Landsverordening beroepen in de ge-

zondheidszorg bedoelde beroepsgroepen als volgt: 

 a. de tandheelkundige publieke gezondheid; 

 b. de tandheelkundige patholoog; 

 c. de tandheelkundige radioloog; 

 d. de tandheelkundige anesthesioloog; 

 e. de orale geneeskundige; 

 

Artikel 3 

 

1. Voor de beroepsgroepen tandheelkundigen en tandheelkundige deskun-

digen wordt als register als bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdeel a, 

van de Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg aangewezen 

het Nederlandse systeem BIG/Registratiecommissie tandheelkundige 

specialismen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevorde-

ring der Tandheelkunde (KNMT).  

2.  Voor de beroepsgroepen tandheelkundigen en tandheelkundige deskun-

digen worden als accreditatieorganen als bedoeld in artikel 7, tweede lid, 

onderdeel b, van de Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg 

aangewezen: 

 a.  Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior 

(SINAES) in Costa Rica; 

 b.  Consejo Nacional de Acreditación (CNA) in Colombia; 

 c.  Joint Commission on National Dental Examinations (JCNDE) in de 

Verenigde Staten van Amerika;  

 d.  National Dental Examining Board in Canada (NDEB). 

 

Artikel 4 

 

Als opleiding voor de tandheelkundigen en de tandheelkundige deskundigen 

die  in Costa Rica is opgeleid, geldt de  opleiding  tot tandarts of tandheelkun- 
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dige deskundige aan een van de volgende universiteiten: 

1. Universidad de Costa Rica; 

2. Universidad Latina. 

 

Artikel 5 

 

Als opleiding voor de tandheelkundigen en de tandheelkundige deskundigen 

die in Colombia is opgeleid, geldt de opleiding tot tandarts of tandheelkundige 

deskundige aan een van de volgende universiteiten: 

1. Universidad El Bosque; 

2. La Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Artikel 6 

 

1. Onverminderd artikel 2, tweede en derde lid, 3, tweede lid, 4 en 5 geldt 

tevens voor de inschrijving van een beroepsbeoefenaar met een verwor-

ven deskundigheid en voor het voeren van de daaraan verbonden titel 

als bewijs van een adequate opleiding het bewijs van inschrijving in het 

buitenlandse register of bewijs van de buitenlandse autoriteit die de op-

leiding tot dat deskundigheidsgebied erkent, onder de voorwaarde dat: 

 a. de deskundigheid qua benaming nagenoeg overeenkomt met een 

deskundigheidsgebied als bedoeld in voornoemde artikelen; 

 b. de deskundigheid qua inhoud na afronding van het onderwijspro-

gramma nagenoeg overeenkomt met de competenties van de des-

kundigheidsgebieden als bedoeld in voornoemde artikelen.  

2.  In geval van bezwaren van de Inspecteur gezondheidszorg omtrent de 

competenties van de beroepsbeoefenaar, wordt alvorens een inschrij-

ving in het register ingevolge artikel 7 van de Landsverordening beroe-

pen in de gezondheidszorg kan plaatsvinden, een advies van het Kwali-

teitsinstituut gezondheidszorg ingewonnen. 

3.  Het Kwaliteitsinstituut gezondheidszorg brengt een positief advies uit, in-

dien de competenties die bij de eindtermen van de opleiding en het di-

ploma van de beroepsbeoefenaar worden gesteld vergelijkbaar zijn met 

die genoemd in artikel 1 van dit landsbesluit. 
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Artikel 7 

 

Voor de aanvraag tot inschrijving als bedoeld in artikel 2 van de Landsveror-

dening beroepen in de gezondheidszorg is artikel 5 van het Uitvoeringsbesluit 

beroepen in de gezondheidszorg (AB 2017 no. 54) van overeenkomstige toe-

passing.  

 

Artikel 8 

 

1.  Een aanvraag tot inschrijving als tandheelkundige of tandheelkundige 

deskundige in het bijzondere register, bedoeld in artikel 43, van de 

Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg, omvat naast de in 

artikel 5 van het Uitvoeringsbesluit beroepen in de gezondheidszorg ge-

noemde vereisten, tevens overlegging van: 

 a. een afschrift van de verklaring, bedoeld in artikel 1, van de Lands-

verordening algemene ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18); 

 b. indien de betrokkene in het bezit is van een vergunning als bedoeld 

in artikel 3 van de Landsverordening uitoefening geneeskunst (AB 

1996 no. GT 50), een afschrift daarvan; 

 c. indien de betrokkene in het bezit is van een landsbesluit als bedoeld 

in artikel 5 van de Landsverordening uitoefening  tandheelkunde (AB 

1989 no. GT 90), een afschrift daarvan. 

2.   Voor de aanvraag van een ontheffing als bedoeld in artikel 14 of artikel 

15 van de Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg, is het 

eerste lid van overeenkomstige toepassing.  

 

Artikel 9 

 

1. Dit landsbesluit en de volgende artikelen van de Landsverordening be-

roepen in de gezondheidszorg treden in werking met ingang van de dag 

na die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba: 

 - artikel 2, eerste lid, en ten aanzien van ten 2º, 

 - artikel 3, vierde lid; 

 - de artikelen 14 en 16; 
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 - artikel 21, eerste lid, en ten aanzien van onderdeel b, tweede lid; 

 - de artikelen 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; 

 - artikel 41; 

 - de artikelen 45 en 46; 

 - artikel 48; 

 - artikel 50, en artikel 51. 

  

2.  Dit landsbesluit kan worden aangehaald als Landsbesluit eisen tand-

heelkundige beroepsgroepen. 

 

 Gegeven te Oranjestad, 24 juni 2021 

 J.A. Boekhoudt 

 

 

De minister van Toerisme, Volksgezondheid en Sport, 

D.P. Oduber 

 

 

De minister van Justitie, Veiligheid en Integratie, 

A.C.G. Bikker 


