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NVOI reglementen 

Reglement TSVI-p

Reglement opgesteld ten behoeve van de (her)registratie  

als Tandarts met Specifieke Vaardigheden op het gebied van 

de orale Implantologie met de aantekening prothetiek.

De kwalificatie (TSVI-p) kan alleen worden toegekend indien 

de kandidaat lid is van de Nederlandse Vereniging voor 

Orale Implantologie (NVOI) en geen registratie is/wordt 

aangevraagd als implantoloog NVOI.



Aanvraag en/of verlenging van erkenning
Erkenning als TSVI-p kan worden aangevraagd door het (her)registratieformulier 

in te vullen.

Indien u een eerste aanvraag doet voor registratie wordt u geacht om alle drie 

delen van het (her)registratieformulier in te vullen.

Als u reeds als TSVI-p door de NVOI bent erkend en u verlenging van uw regis-

tratie voor het volgende kalenderjaar wenst, vult u alleen de delen betreffende 

nascholing en behandelde patiënten in.

Het (her)registratieformulier is te downloaden binnen een voor leden van de 

Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) afgeschermd deel van 

de website (nvoi.nl/implantoloog-nvoi).

Het ingevulde (her)registratieformulier dient u jaarlijks vóór 1 april te mailen 

naar het secretariaat van de NVOI via: implantoloog@nvoi.nl.

De NVOI zal regelmatig een update publiceren op haar website van de erkende 

en geregistreerde TSVI-p.

Nascholing
Voorwaarde om als TSVI-p te (blijven) worden erkend is dat u in het kalender-

jaar voorafgaand aan de aanvraag tenminste drie dagdelen (na)scholing op het 

gebied van de orale implantologie heeft gevolgd.

Behandeling patiënten
Voorwaarde voor erkenning, dan wel verlenging van erkenning als TSVI-p, is dat 

de kandidaat kan aantonen dat hij/zij in het kalenderjaar voorafgaand aan de 

aanvraag tenminste tien patiënten met nieuwe implantologische indicaties 

geheel zelfstandig heeft behandeld.
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