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Met betrekking tot de behandeling van slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen met een MRA eisen 

meerdere zorgverzekeraars (ZVs) een minimum kennis- en ervaringsniveau (getoetst via NVTS-

accreditatie) van behandelaars. Daarnaast hebben de ZVs baat bij voldoende keuze in behandelaars. 

De dekkingsgraad van de NVTS-geaccrediteerde tandartsen is de laatste jaren gestaag verbeterd. Deze 

dekkingsgraad van NVTS-geaccrediteerden dient verder verbeterd en in stand gehouden te worden om 

een serieuze overlegpartner voor de ZVs te kunnen blijven en om een optimale behandeling voor de 

patiënten te kunnen waarborgen. Alleen dan kan de NVTS zich als wetenschappelijke vereniging en 

medebeleidsbepaler blijven ontwikkelen. 

Momenteel zijn er 169 NVTS-geaccrediteerde tandheelkundig slaapgeneeskundigen (maart 2021). 

 

NVTS-eisen voor accreditatie 

Voor het theoretisch examen geslaagde kandidaten kunnen door te weinig aanbod van casuïstiek  

moeite hebben binnen de gestelde tijd van zes maanden na slagen hun andere accreditatie-eisen te 

halen te weten dertig casussen op spreadsheet en vijf casussen uitgebreid gepresenteerd (zie eisen 

NVTS-accreditatie). Voor hen is er in overleg met de grote landelijke ZVs voor een oplossing gekozen 

in de vorm van een mentorship door een reeds geaccrediteerd NVTS-lid. 

Geaccrediteerde NVTS-leden, met voldoende aanbod van casuïstiek in hun praktijk kunnen optreden 

als mentor voor een kandidaat die reeds geslaagd is voor het theoretisch examen. We noemen dit de 

‘meester-gezel-constructie’. Deze constructie is op basis van vrijwilligheid. Bij voorkeur loopt de 

gezel een dagdeel per week of meerdere dagdelen per maand mee, zodat binnen afzienbare tijd een 

voldoende resultaat in de casuïstiek wordt bereikt. Afspraken hierover worden door de kandidaat/gezel 

en meester zelf gemaakt. Om te voorkomen dat de meester een concurrent in zijn werkgebied opleidt, 

zal er zorgvuldig, per regio op worden toegezien wie aan wie gekoppeld wordt. Het bestuur houdt via 

een bestuurslid met de portefeuille accreditatie toezicht op de voortgang en het verloop, via 

vragenlijsten die door zowel meester als gezel worden ingevuld. Administratie moet worden 

bijgehouden conform de NVTS-richtlijnen. De behandelde patiënten blijven patiënt bij de meester, zo 

ook de revenuen die hieruit voortvloeien. Buiten de reeds geldende vergoedingen voor de diverse 

verrichtingen zal er geen vergoeding, noch voor de meester noch voor de gezel, worden gegeven. Bij 

overtreding van dit laatste is het bestuur van de NVTS bevoegd om maatregelen te nemen tegen de 

meester. 

 

Beoogd resultaat 

Door een toename van het aantal geaccrediteerden en door de verbetering van de landelijke 

dekkingsgraad loont het nu voor ZVs om NVTS-accreditatie te eisen van zorgverleners die hun 

verzekerden behandelen. Reeds geaccrediteerden zien hun eerdere inspanningen beloond en behouden 

de kans op deelname aan de behandeling van slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen. Kwaliteit en 

zorg zijn gewaarborgd door de eisen van de NVTS, die zijn bekrachtigd door de algemene 

ledenvergadering. ZVs zien de NVTS als aanspreekpunt voor MRA-zorg, waardoor de 

medezeggenschap in onderhandelingen betreffende zorg en kosten is gewaarborgd.  

NB: u dient zich te realiseren: de meester doet het niet primair voor zichzelf, secundair wel. Wanneer 

de NVTS haar positie behoudt, betekent dit dat u inspraak heeft in procedures en onderhandelingen 



over de vorm en inhoud en dus de kwaliteit van de zorg. U bent immers als lid in de positie om via de 

algemene ledenvergadering mee te beslissen. 

 

Hoe word ik meester? 

• U bent NVTS-lid en geaccrediteerd  

• Uw praktijksetting is geschikt om een collega gedurende langere tijd te ontvangen en te 

begeleiden. 

• U heeft voldoende aanbod van casuïstiek om de gezel binnen de gestelde termijn aan zijn/haar 

accreditatie-eisen te laten voldoen. 

• Meldt u zich aan via het contactformulier van de website met vermelding van het onderwerp 

(‘meester-gezel’) U zult gevraagd worden enige informatie aangaande uw werksituatie te 

geven. 

 

Hoe word ik gezel? 

• U heeft uw NVTS-examen met succes behaald. 

• Ga na of u dagdelen per week/maand vrij kunt plannen in uw werksituatie.  

• Wanneer er in uw werkomgeving reeds een geaccrediteerde tandarts/specialist met een 

verwijspraktijk werkzaam is zullen wij uit concurrentieoverwegingen u niet in die praktijk 

plaatsen. Houdt u er dus rekening mee dat u wellicht enige reisafstand moet afleggen om via 

deze constructie aan uw accreditatie-eisen te voldoen.  

• Meldt u zich aan via het contactformulier van de website met vermelding van het onderwerp 

(‘meester-gezel’).  U zult gevraagd worden informatie aangaande uw werksituatie te geven. 


