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Hoe ervoor zorgen dat Vlaanderen ook morgen beschikt over de beste artsen en tandartsen?

Achtergrond
 Bijzondere beroepstitels tandheelkunde:
ingevoerd per KB in 19911
 3 Bijzondere Beroepstitels ingevoerd:
 Algemeen Tandarts
 Tandarts-specialist in de Parodontologie
 Tandarts-specialist in de Orthodontie
 Terugbetaling prestaties voorzien binnen verplichte verzekering
gezondheidszorgen (RIZIV) voorbehouden voor houders van
Bijzondere Beroepstitel of beoefenaars van de tandheelkunde die
tevens houder zijn van een diploma van arts2
(1) KB 25 november 1991, gewijzigd bij KB van 19 april 2014
(2) KB 24 november 2004

BACHELOR IN DE TANDHEELKUNDE – 180 STP (3 jaar)
MASTER IN DE TANDHEELKUNDE – 120 STP (2 jaar)
Specialist PARODONTOLOGIE (3 jaar VT)

Specialist ORTHODONTIE (4 jaar VT)

+ PG
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ENDODONTOLOGIE

RESTAURATIEVE THK

MASTER SPECIALISTISCHE MONDZORG - 60 STP

(1 jaar VT)

Beroepstitel ALGEMEEN TANDARTS

POSTGRADUAAT
ALGEMENE TANDHEELKUNDE - 60 STP

+ PG

Bijzondere Bekwaamheid
Erkende Beroepstitel

180 STP

Algemeen Tandarts
opleiding STAG-AT

 Erkenningsmodaliteiten vastgelegd via MB1
 Omvat opleiding van 1 volledig kalenderjaar (12 maanden)
 Bestaat uit:
 truncus communis + seminaries (250h)
 klinische stage (erkende stagemeester, Raad THK) (1250h)
 scriptie

 Organisatie door universiteiten (KU Leuven & UGent),
ism beroepsverenigingen (VVT & VBT)
 Vorm: Postgraduaat (60stp)
(1) MB van 29 maart 2002, criteria erkenning beroepstitel van algemeen tandarts

Algemeen Tandarts
financiering opleiding STAG-AT (in €)1
Ministerie Onderwijs3

Per student

Totaal2

0

0

0

0

+/- 12.000

+/- 1.824.000

0

0

+/- 12.000

+/- 1.824.000

FOD-Volksgezondheid
coördinatie opleiding
RIZIV
aan stagemeester3
aan STAG-AT

TOTAAL

(1) Bedragen werden afgerond
(2) Berekend op basis van volledige invulling van vooropgestelde quota voor 2020: n=92 voor Vlaamse Gemeenschap
en n=60 voor Franse Gemeenschap
(3) Postgraduaat komt niet in aanmerking voor financiering
(4) Indexeerbare vergoeding aan stagemeester, per stagiair en per volledig kalenderjaar voltijdse begeleiding;
voor academiejaar 2014-2015: €11.798,23)

Algemeen Tandarts
situatie STAG-AT

 Statuut:
zelfstandige (!)
 Indexeerbare bruto-vergoeding1:
€17.844,88 op jaarbasis
= €1.437,07 per maand
 Financiering loonkost:
Vergoeding wordt betaald door stagemeester
(gefinancierd door stagemeestervergoeding vanuit RIZIV2
+ inkomen gegenereerd door stagiair)
(1) Vergoeding aan stagiair, per volledig kalenderjaar voltijdse opleiding, academiejaar 2014-2015
(2) Indexeerbare vergoeding aan stagemeester, per stagiair en per volledig kalenderjaar voltijdse
begeleiding ; voor academiejaar 2014-2015: €11.798,23)

Algemeen Tandarts
SIMULATIE: STAG-AT = HAIO (in €)1

Kost/stagiair

Huidige situatie

STAG-AT=HAIO

Verschil

+/- 12.000

+/- 30.000

+/- 18.000

+/- 1.104.000

+/- 2.760.000

+/- 1.656.000

+/- 720.000

+/- 1.800.000

+/- 1.080.000

+/- 1.824.000

+/- 4.560.000

+/- 2.736.000

Kost totale groep
Vlaamse Gemeenschap
Franse Gemeenschap

Totale kost2

VOORDELEN:
• Coördinatie van opleiding verbeteren
• Opleiding professionaliseren
• Verloning van STAG-AT verbeteren
• Sociaal statuut van STAG-AT verbeteren
(1) Bedragen werden afgerond
(2) Berekend op basis van volledige invulling van vooropgestelde quota voor 2020: n=92 voor Vlaamse Gemeenschap
en n=60 voor Franse Gemeenschap

Parodontologie/Orthodontie
opleiding TSO
 Erkenningscriteria en opleidingsmodaliteiten vastgelegd via MB1
 Opleidingsduur:
 3 jaar voltijds (parodontologie)
 4 jaar voltijds (orthodontie)

 Organisatie door universiteiten
(KU Leuven & UGent)
(erkenning als stagecentrum)

 Externe stage (beperkt)
(500h, erkend stagemeester, Raad THK)

 Vorm:
combi van Ma-na-Ma (60stp) en Postgraduaat (120/180stp)
(1) MB van 11 juni 2001, gemeenschappelijke criteria erkenning tandarts-specialisten orthodontie
en parodontologie

Parodontologie/Orthodontie
financiering opleiding TSO (in €)1
Totaal2

Per student
Ministerie Onderwijs3

PARO

ORTHO

60stp

60stp

60stp

0

0

0

+/- 36.000

+/- 48.000

+/- 1.200.000

0

0

0

+/- 36.000

+/- 48.000

+/- 1.200.000

FOD-Volksgezondheid
coördinatie opleiding
RIZIV
aan stagemeester4
aan TSO

TOTAAL

(1) Bedragen werden afgerond
(2) Berekend op basis van volledige invulling van vooropgestelde quota voor 2020:
n=7 voor paro en n=9 voor ortho; momenteel worden quota niet volledig ingevuld
(3) Postgraduaat gedeelte komt niet in aanmerking voor financiering: MnM niet gefinancierd
(4) Vergoeding aan stagemeester, per stagiair, voor volledige opleiding (3 of 4 jaar, incl deel perifere stage)

Parodontologie/Orthodontie
situatie TSO
 Minimale bruto-vergoeding1 (cfr MB) (op jaarbasis):
TSO 1ste jaar: €17.844,88; TSO 2de jaar: €20.224,20
TSO 3de jaar: €22.603,52; TSO 4de jaar: €24.982,82 (enkel ortho)

 Statuut:
 UGent: identiek als ASO (vergoeding via ziekenhuis)
 KU Leuven: praktijkassistent (barema 43) (vergoeding via universiteit)

 Vergoeding wordt betaald door universitaire stagedienst (via
ziekenhuis of via universiteit) + deel via externe stagemeester
 Financiering loonkost:
stagemeestervergoeding vanuit RIZIV2 + inkomen gegenereerd
door stagiair
(1) Vergoeding aan stagiair, per volledig kalenderjaar voltijdse opleiding; academiejaar 2014-2015
(2) Indexeerbare vergoeding aan stagemeester, per stagiair en per volledig kalenderjaar voltijdse
begeleiding ; voor academiejaar 2014-2015: €11.798,23)

Parodontologie/Orthodontie
SIMULATIE: TSO = HAIO (in €)1
Kost/stagiair PARO
Totale kost PARO (NL+FR)2
Kost/stagiair ORTHO
Totale kost ORTHO (NL+FR)3
TOTAAL

Huidige situatie

TSO=HAIO

Meerkost

+/- 36.000

+/ 90.000

+/ 54.000

+/- 432.000

+/- 1.080.000

+/- 648.000

+/- 48.000

+/- 120.000

+/- 72.000

+/- 768.000

+/- 1.920.000

+/- 1.152.000

+/- 1.200.000

+/- 3.000.000

+/- 1.800.000

VOORDELEN:
• Voldoende opleidingsplaatsen mogelijk maken
• Verloning van stagiair uniformiseren/verbeteren
• Sociaal statuut van stagiair uniformiseren/verbeteren
(1) Bedragen werden afgerond
(2) Berekend op basis van volledige invulling van vooropgesteld quotum parodontologie voor 2020: n=7 (VL) + n=5 (FR)
(3) Berekend op basis van volledige invulling van vooropgesteld quotum orthodontie voor 2020: n=9 (VL) + n=7 (FR)

Samenvatting
 Optimalisatie opleiding ALGEMEEN TANDARTS:
benodigd jaarlijks budget:
loonkost STAG-AT: +/- €2.736.000
 Optimalisatie opleiding PARODONTOLOGIE/ORTHODONTIE:
benodigd jaarlijks budget:
loonkost TSO: +/- €1.800.000
 TOTALE INVESTERING:
extra +/- €4.536.000/jaar
(nu: €2.024.000/jaar)

