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Algemeen jaarverslag NVTS 2021 
 
Inleiding 
 
Na 2020 werd ook het verslagjaar 2021 deels beheerst door corona. Vanwege de verwachte beperkte 
belangstelling en hogere kosten is besloten in 2021 geen congres te houden. 
Maar het bestuur heeft niet stilgezeten. Er is een visitatiesystematiek neergezet en eind van het jaar is 
gestart met de eerste visitaties.  
Er is onderzoek gedaan naar de communicatiebehoeften, er is gewerkt aan een betere exposure via de 
nieuwsbrief en LinkedIn en de bouw van een nieuwe website is voorbereid en gestart.  
Het eerste webinar, in oktober werd een groot succes, met meer dan honderd deelnemers.  
De ontwikkeling van een geheel nieuw examen, met nieuwe leerstof is in gang gezet. 
Van al deze verworvenheden zal de vereniging in 2022 gaan profiteren. We hopen dat 2022 een goed 
NVTS-jaar wordt, met het jaarcongres op 8 april 2022 als hoogtepunt! 
 
 
Congrescommissie 
 
Congres 
Er was in 2021 vanwege corona geen congres, alleen de (online) ALV en één editie van het examen. 
Het congresprogramma is wel vastgesteld. Het congres zal nu gehouden worden in april 2022. 
 
Deelname EADSM aan congres 2023 
De EADSM wil graag met ons samenwerken voor ons (lustrum)congres van 2023.  
De congrescommissie zal hiertoe tijdelijk uitgebreid worden met extra leden. 
 
Sprekerscontract 
Er is een model voor een sprekersovereenkomst opgesteld.  
 
 
Consilium 
 
Visitaties 2021  
Vanwege corona zijn alle erkende leden die expireerden voor 1 september nog op de klassieke manier 
beoordeeld en verlengd (indien ze aan de eisen voldeden). De overige vijf personen zouden gevisiteerd 
worden in 2021. Helaas moesten twee van deze vijf visitaties uitgesteld worden tot januari, vanwege 
ziektegevallen. 
 
Meester-gezel 
De notitie over de meester-gezelconstructie is vernieuwd. Daarnaast zijn er een modelovereenkomst en 
diverse formulieren opgesteld. 
 
Klachten 
Er is een klachtenformulier vastgesteld. Dat formulier is bedoeld voor klachten over (geaccrediteerde) 
collegae. Op de ALV is hier aandacht aanbesteed. Het formulier zal op de nieuwe website geplaatst 
worden. 
 
 
NVTS Academy 
 
Webinar 
Op 26 oktober organiseerde de NVTS Academy het eerste NVTS webinar, met Peter Wetselaar als 
spreker en met als thema ‘OSA en Bruxisme’.  
Er waren circa honderd deelnemers en veel positieve reacties. 
 
Basiscursus 
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Op 3 september werd weer de MRA Basiscursus gehouden. Er waren 11 aanmeldingen. 
 
 
Examencommissie 
 
Examen 
Op 13 november is het laatste examen ‘oude stijl’ afgenomen. Er waren twaalf aanmeldingen. Twee 
kandidaten konden wegens ziekte of quarantaine niet deelnemen. 
 
Nieuw examen 
De examencommissie heeft alle vragen van het oude examen doorgenomen en een belangrijk deel 
daarvan laten vervallen. In plaats daarvan is een reeks nieuwe vragen opgesteld.  
Het nieuwe examen zal via de computer worden afgenomen, en wel in het Diakonessenziekenhuis te 
Zeist, voor het eerst in april 2022. 
Er komen in principe twee examenmogelijkheden per jaar. 
 
Leerstof  
De leerstof voor het examen zal vernieuwd en uitgebreid worden. 
Twee onderdelen van de leerstof dienen de kandidaten zelf te bestellen. De andere onderdelen worden 
de kandidaten na betaling toegestuurd via e-mail. Deze zijn bij de prijs van het examen inbegrepen. 
 
 
Commissie belangen 
 
Ongeval 
Helaas is commissielid Anne Karsten een ernstig verkeersongeval overkomen. Het bestuur heeft zijn 
medeleven betuigd aan de naasten van Anne. 
 
Gesprekken 
De commissie heeft gesproken met de meeste zorgverzekeraars. Menzis heeft vooralsnog geen inte-
resse in een gesprek met de NVTS.  
De meeste verzekeraars geven aan geen contracten met individuele zorgverleners af te sluiten omdat 
ze het belangrijk vinden dat een contractant landelijk of ten minste in een groot deel van Nederland 
actief is. Bij ZKR/Achmea kan echter iedereen een contract afsluiten, niet alleen de labs. Voorwaarde 
is wel een kwaliteitskeur als HKZ of ISO.   
Sommige verzekeraars streven naar het afsluiten van contracten met meerdere leveranciers om mono-
polyvorming te voorkomen, andere verzekeraars sluiten contracten af totdat ze aan hun zorgplicht vol-
daan hebben.  
De verzekeraars vinden een belangrijke voorwaarde voor vergoeding dat de zorgverlener die het MRA 
aanmeet NVTS of EADSM geaccrediteerd is. ZKR hanteert nu nog de voorwaarde dat zorgverlening 
moet voldoen ‘aan de eisen van de NVTS’. Ze gaan dit aanpassen naar ‘NVTS-accreditatie’. Verder 
geven ze aan hier zelf geen controle op te doen. Deze verantwoordelijk ligt bij de leverancier waarmee 
het contract is afgesloten 
 
Klachten  
Soms komen er bij de NVTS klachten of opmerkingen binnen van leden over beleid en vergoedingen. 
Deze zijn besproken met de betreffende verzekeraars. Denk hierbij aan onjuiste informatie waar ie-
mand terecht kan voor een MRA via website of helpdesk, aanvraag machtiging bij MRA als eerst keus 
bij AHI >30 of aanvraag machtiging bij aanpassing MRA vanwege gebitswijzigingen. 
 
Informatie zorgverzekeraars en labs  
Elk kwartaal worden de belangrijkste zorgverzekeraars en leveranciers geïnformeerd over de actuele 
erkenningen van tandheelkundig slaapgeneeskundigen NVTS.  
 
Beleid  
De commissie heeft een stuk opgesteld met onder meer aanbevelingen aan het bestuur en actiepunten 
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voor de commissie. Belangrijkste punt is dat verzekeraars de NVTS-accreditatie als voorwaarde voor 
vergoeding hebben gesteld en dat we ervoor moeten zorgen dat dat niet gaat veranderen. Verzekeraars 
geven aan soms klachten te krijgen van verzekerden dat ze de NVTS geaccrediteerde behandelaar in 
het traject niet of nauwelijks hebben gezien. Dit zou ertoe kunnen leiden dat NVTS-accreditatie zijn 
waarde gaat verliezen.  
De commissie beveelt aan om het MRA-protocol en addendum te evalueren en indien nodig aan te 
passen. Nu er steeds meer patiënten met een MRA zijn, wordt het lastig om iedereen jaarlijks zelf te-
rug te zien. Hierdoor worden vaak meer handelingen gedelegeerd dan nu volgens protocol zijn toege-
staan.  
Actiepunt is eerst een korte enquête te houden onder de leden, over het MRA-protocol en addendum. 
In hoeverre zijn ze ermee bekend, werken ze volgens het protocol of wat is de rechtvaardiging om van 
het protocol af te wijken.  
De commissie vindt dat we het MRA-protocol en het addendum moeten aanpassen indien nodig maar 
vervolgens daar wel via de visitaties op moeten handhaven zodat voor verzekeraars de NVTS- accredi-
tatie zijn waarde blijft behouden. 
 
 
Commissie communicatie en marketing 
 
Communicatiemiddelen en -uitingen 
Er zijn veertig posts op de site gezet, drie nieuwsbrieven verstuurd, één nieuwsflits en een kerstgroet. 
Op LinkedIn zijn er inmiddels zeshonderd volgers.  
Meerdere keren heeft de NVTS (onder meer vakinhoudelijke) content aangeleverd voor het blad SDU. 
 
Communicatieonderzoek 
Er is een onderzoek gehouden naar de communicatiebehoeften van de leden. Tijdens de ALV zijn de 
resultaten gepresenteerd. 
 
Nieuwe website 
Mede naar aanleiding van de enquêteresultaten is er een PVE opgesteld voor een nieuwe, betere web-
site. Er zijn meerdere offertes aangevraagd, waarna gekozen is voor het bedrijf Tromik, dat ook voor 
een aantal andere verenigingen werkt. 
Er zal ook een app ontwikkeld worden, die de look & feel van de nieuwe website zal krijgen. De app 
zal snel toegang geven tot de belangrijkste informatie op de site, zoals protocollen en richtlijnen en zal 
gebruikt kunnen worden tijdens het congres en voor het aanmelden voor activiteiten. 
 
Communicatiebudget 
Er is een budget vastgesteld waarover de communicatiecommissie jaarlijks kan beschikken. 
 
Mailproblemen 
Vanwege grote problemen met de mail is er in het verslagjaar gewisseld van mailserver. Gelijktijdig 
met de ingebruikname van de nieuwe website zal er opnieuw gewisseld worden. 
 
 
Leden 
 
In 2021 konden we 18 nieuwe leden verwelkomen. Na verwijdering van de opzeggers waren er ultimo 
2021 290 leden, waaronder 171 geaccrediteerden. 
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Bestuur 
 
Het bestuur bestond net als voorgaand jaar uit voorzitter Maurits de Ruiter, secretaris Wouter van 
Nood, penningmeester Miranda Wetselaar-Glas en de leden Wendy van Nassau, Liesbeth Rooyer-San-
ches en Alexander Verhelst. 
Overige stakeholders 
 
Zinnige Zorg 
In het kader van het project Zinnige Zorg van het ZiN hebben de betrokken verenigingen veel feed-
back gegeven maar die is niet allemaal ter harte genomen. Na overleg met de FMS heeft het ZiN be-
sloten alleen het verbetersignalement, zonder de ‘duidingen’ (verbeterpunten) te publiceren. 
 
Zorgpad 
Vanuit het project Zinnige Zorg hebben de verenigingen een opdracht gekregen. De NVTS moet haar 
deel van een zorgpad OSA ontwikkelen. Het doel is onder meer te bepalen welke patiënten voor welke 
behandeling in aanmerking komen. 
De SVNL wil graag een platform oprichten om het zorgpad te regelen. Daarbij houdt de NVTS vast 
aan het aandeel van de tandartsen en tandheelkundig specialisten. 
Er is binnen de NVTS een werkgroep opgericht met als leden Peter Wetselaar, Wendy van Nassau, 
Alexander Verhelst, Maurits de Ruiter en Aarnoud Hoekema met als opdracht: het opstellen van eind-
punten voor een MRA-behandeling. 
Besloten is dat we volgend jaar een ledenenquête houden over de naleving van het protocol. 
 
Opleidingen 
De NVTS heeft aan de faculteiten gevraagd welke plaats de tandheelkundige slaapgeneeskunde in-
neemt in hun curriculum en aangeboden te helpen bij het vergroten van de kennis op dit gebied. 
Amsterdam antwoordde snel. Vanuit Groningen en Nijmegen was er eind 2021 nog geen inhoudelijke 
reactie. Wel is de wens geuit om tot een gesprek te komen. 
 
Verzoek erkenning postdocs ACTA 
De postdoc studie Oral Health Sciences van de ACTA heeft de wens geuit dat afgestudeerden automa-
tisch voor erkenning als tandheelkundig slaapgeneeskundige NVTS in aanmerking komen. 
Hierover heeft een gesprek plaatsgehad tussen afvaardigingen van bestuur en ACTA. Het gaat om 
circa twee afgestudeerden per jaar. 
Afgesproken is dat NVTS de opleiding mag visiteren om te onderzoeken of de leerstof voor ons exa-
men in voldoende mate onderdeel uitmaakt van die van de ACTA en of het curriculum verder aan 
onze eisen voldoet. 
Bij goedkeuring van de ALV zal er een visitatiecommissie samengesteld te worden, bestaande uit le-
den van het consilium en leden van de examencommissie. Deze visitatie zou in 2022 haar beslag kun-
nen krijgen. 
 


