Verslag ledenvergadering NVTS
Datum: 8 april 2021
Plaats: n.v.t. (online)
Tijd: 20.00 uur tot 20.40 uur
Kenmerk: 27301/LV21/W002
1.

Opening

Voorzitter Maurits de Ruiter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Hij staat kort stil bij het overlijden van NVTS-lid Marinus Anema op 21 augustus 2020.
Bericht van verhindering is er van Sjoerd Lobach en Alexander Verhelst.
Er nemen elf leden deel aan de vergadering en daarnaast ambtelijk secretaris Paul Schmitz. Hun
namen zijn in de bijlage opgenomen.
2.

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.

Notulen vorige vergadering

De notulen van de vergadering van 2 oktober 2020 worden ongewijzigd vastgesteld, met dank
aan de ambtelijk secretaris.
4.

Ingekomen stukken en mededelingen

Nieuwe leden
Er zijn op dit moment 302 leden. Nieuwe leden sinds de vorige ALV (2 oktober 2021) zijn:
Hafida Anakhrouch te Waddinxveen, Marijke Bolhaar-van den Assem te Velden, Jeroen Bouwman te Nijmegen, Arina Janse te Lisse, Gerdie Neirinckx te Axel, Greetje Renders te Utrecht en
Floris van Ruyven te Weert.
De voorzitter is blij dat er elke keer weer aanwas van nieuwe leden is.
Nieuwe geaccrediteerden
Er zijn op dit moment 168 geaccrediteerde leden. Sinds de vorige ALV zijn geaccrediteerd:
Jeroen Bouwman te Nijmegen, Roderick Bouwman te Velp, Marie-Chris Donders te Wezep,
Gert-Jan Franken te Bergen op Zoom, Lenka Houtermans-Dalyuk te Maastricht, Sander van de
Loo te Den Haag, Gerdie Neirinckx te Axel, Greetje Renders te Utrecht, Jorn van der Schaar te
Groningen, Jean Stroek te Roosendaal en Vanessa Stroek-de Miranda te Roosendaal.
De geaccrediteerden krijgen hun diploma thuisgestuurd.
Format indienen klacht
De voorzitter zegt dat het bestuur wel eens een klacht ontvang over de handelwijze van een collega. Het bestuur heeft een formulier vastgesteld, waarmee toekomstige klachten kunnen worden
ingediend. Zo krijgt het bestuur meteen de relevante gegevens, op basis waarvan een besluit genomen kan worden. Het formulier is te downloaden vanaf de website.
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‘Verbetersignalement OSA’ van het ZiN
Het ZiN is een paar jaar geleden het project Zinnige Zorg gestart. Doel van het project is om de
zorg ‘leaner’ te maken en beter te kunnen kaderen. Ook OSA maakte deel uit van het project. Er
is het nodige onderzoek gedaan, onder meer op het gebied van comorbiditeit, aanvullende slaaponderzoeken en polysomnografie. De uitkomsten zijn terug te lezen in het zogenaamde Verbetersignalement.
We hebben dit document in eerste instantie niet onderschreven. Dit hebben we pas gedaan nadat
doelmatigheidsvoorstellen vervangen waren door aanbevelingen.
Communicatieonderzoek, stand van zaken
Er is een ledenenquête opgesteld, met hulp van een communicatiebureau. Er wordt vooral gevraagd naar de ervaringen met de huidige communicatiemiddelen en de behoefte aan nieuwe
middelen. De ledenenquête staat op het punt van uitrollen.
Annulering Congres 2021
Het congres, dat morgen gehouden zou worden, gaat helaas niet door. Het zal nu gehouden worden op donderdag 7 en vrijdag 8 april 2022 in de Tinfabriek te Naarden.
Ander programma’s
Dit jaar komt er weer een basiscursus en wel op 7 september.
Daarnaast zal later dit jaar het eerste ‘academy webinar’ gehouden worden, waarschijnlijk op 26
oktober.
5. Algemeen jaarverslag 2020
De secretaris neemt de belangrijkste punten kort door.
• Na de eerste vijf jaren heeft het bestuur besloten tot een andere vorm van ondersteuning van
de leerstoel Tandheelkundige Slaapgeneeskunde.
• Afgelopen jaar hebben Mirjam Hegge-Neuteboom en Dimitri Dietvorst afscheid genomen als
bestuurslid. Benoemd zijn Alexander Verhelst, Wendy van Nassau, Wouter van Nood en
Liesbeth Rooyer-Sanches.
• Het congres van 2020 kon ondanks corona doorgaan, maar alleen tegen hogere kosten.
• Als lid van de FTWV kon de NVTS onder meer meepraten en -denken over een nieuwe structuur voor KiMo.
• Vanwege corona moest de start van de visitaties worden uitgesteld en moesten we terugvallen
op de klassieke herregistraties.
• Wendy van Nassau is namens het bestuur meer werk gaan maken van het relatiebeheer met de
zorgverzekeraars en de leveranciers, onder meer om tot een beter inzicht te komen in de afspraken en voorwaarden met de leveranciers.
• Er is besloten om in 2021 een ledenonderzoek te houden, met als doel de communicatie te
verbeteren, b.v. via website en app.
Het jaarverslag wordt bij hamerslag en met dank aan secretaris Wouter van Nood vastgesteld.
6. Jaarrekening 2020 en verslag kascommissie
Penningmeester Miranda Wetselaar-Glas licht de cijfers toe.
De kascommissie, bestaande uit Michiel Allessie en Jan van der Horst heeft de financiële stukken
gecontroleerd en akkoord bevonden.
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Jan mist wel een beetje de beetje de vergelijking met de jaren ervoor. Ook zijn de cijfers niet allemaal makkelijk te interpreteren.
Afgesproken is dat Paul Schmitz en Jan van der Horst nog contact zullen hebben om dit te verbeteren.
De kascommissie adviseert de ledenvergadering dan ook tot decharge van de penningmeester en
het bestuur over te gaan.
Het bestuur wordt daarop met algemene stemmen gedechargeerd voor het gevoerde financiële
beleid in het afgelopen jaar.
Onder applaus worden Michiel Allessie en Jan van der Horst bedankt voor hun werkzaamheden.
7. Bemanning kascommissie
Jan van der Horst is aftredend als lid van de kascommissie. Michiel Allessie mag nog een jaar lid
blijven.
Natalie Abrahams stelt zich kandidaat als tweede lid en wordt bij hamerslag benoemd.
8. Begroting 2021 en contributie
De penningmeester licht de begroting toe. Het is een vreemd jaar geweest en ook 2021 wordt een
vreemd jaar, zonder congres.
De begroting wordt goedgekeurd en de contributie wordt opnieuw vastgesteld op 100 euro.
Jan Willem Hylkema zegt dat het lustrumcongres altijd extra geld kost en hij hoopt dat we hiervoor dit jaar toch nog geld voor opzij kunnen leggen.
De voorzitter dankt Miranda voor alle inspanningen.
9. Meester-gezelconstructie
Bestuurslid Liesbeth Rooyer-Sanches geeft een toelichting. De tekst was toe een modernisering.
Inhoudelijk is er weinig veranderd. Er staat in wat je kunt doen als je meester wilt worden. Het is
belangrijk dat mensen zich hiervoor aanmelden. De tandartsen, die geslaagd zijn voor hun examen komen anders niet aan de benodigde patiënten.
Daarnaast is er een overeenkomst opgesteld. Deze is nodig om veilig te kunnen werken en de
verantwoordelijkheden tussen meester en gezel te verdelen en goed vast te leggen.
De aangepaste tekst over de meester-gezelconstructie en de modelovereenkomst voor de meester-gezelconstructie worden door de ledenvergadering goedgekeurd.
Paul Schmitz zegt dat er vandaag weer een meester is bijgekomen, namelijk mevrouw Maud Burger.
De voorzitter dankt Liesbeth voor alle werkzaamheden op dit gebied.
10. Visitatie/herregistratie, stand van zaken
Bestuurslid Liesbeth Rooyer-Sanches doet verslag. Helaas moeten we de start van ons programma wederom opschorten. De KNMT, waarmee we samenwerken hoopte in mei te starten maar
dat blijkt te snel.
Als we starten willen we het ook goed kunnen doen, inclusief evaluatie e.d.
Het bestuur stelt voor dat de geaccrediteerde leden die voor 1 september 2021 expireren niet
meer gevisiteerd worden maar nog volgens de oude regeling geherregistreerd kunnen worden.
Dit voorstel wordt door de ledenvergadering verwelkomd.
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Jan Willem Hylkema heeft vanmiddag het examen georganiseerd. Er namen uiteindelijk twee
kandidaten deel. (Naschrift: beiden zijn geslaagd, PS.)
Er komt binnenkort nog één herkansing voor degenen die zich ziek hebben gemeld.
Er wordt reeds hard gewerkt aan een nieuw examen met nieuwe leerstof. Dit examen zal in het
voorjaar van 2022 voor het eerst worden afgenomen.
11. Rondvraag
Er zijn geen punten voor de rondvraag.
12. Sluiting
De voorzitter vindt er ‘weinig aan’ op deze manier. Hij hoopt volgend jaar weer met een ‘grote
bubs’ enthousiastelingen samen te zijn.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering, na alle deelnemers te hebben
bedankt voor hun deelname.
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