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Verslag van de Algemene Sectievergadering (ASV) van de Sectie Tandartsspecialisten 
(STS) op maandag 26 november 2018 in het Nieuwegein’s Business Center te 
Nieuwegein 
 
01. Opening en mededelingen 
De voorzitter, collega Dicker, opent om 19.35 uur de gezamenlijk vergadering voor 
orthodontisten en kaakchirurgen en heet alle aanwezigen van harte welkom, met een 
speciaal welkom aan KNMT-bestuursleden, collegae Brands en Donker. 
De voorzitter feliciteert collega Donker met zijn recente benoeming in de Council of 
European Dentists, een Europese organisatie waarin alle belangrijke partijen in de 
tandheelkunde deelnemen, waaronder de KNMT. 
 
De voorzitter staat stil bij het overlijden van collegae Stegenga, die in de 
najaarsvergadering van de NvMKA is herdacht, en bij het overlijden van collega Ponsen, 
waarbij in de aankomende vergadering van de wetenschappelijke vereniging zal worden 
stilgestaan.  
De aanwezigen gedenken staand deze collegae. 
 
Voor het eerst sinds lange tijd heeft de beroepsgroep te maken gehad met de sluiting van 
twee ziekenhuizen: het Slotervaartziekenhuis en het IJsselmeerziekenhuis. 
Het is onduidelijk wat de Sectie hieraan zou kunnen doen maar het toont wel aan hoe de 
machtsverhoudingen liggen tussen verzekeraars en overheid. De voorzitter vraagt begrip 
voor de collegae in deze ziekenhuizen en om hen waar mogelijk terzijde te staan. 
 
De secretaris, mevrouw Söentken, meldt dat afmelding is ontvangen van: Orthodontisten: 
dr. S.D. Tan; mw. A.C. Veenema;dr. J. de Viris. Kaakchirurgen: J.P.J. Dings; dr. F.W.C.  Hogewind; 
mw. dr. M.E.L. Nienhuijs; mw. L.L.A. Vaassen; J.P. Verweij s.i.o.; dr. S.A. Zijderveld. 
De leden wordt verzocht om zich vooraf aan te melden en verhindering tijdig door te geven. 
 
Vandaag wordt mogelijk gestemd met behulp van stemkaarten. 
De aanwezigen wordt verzocht om gebruikte kaarten terug te geven. 
 
02. Conceptverslag van de ASV van 18 juni jl. 
Het verslag wordt vastgesteld met inachtneming van de volgende opmerkingen: 
- Collega Peerlings zegt dat hij ten onrechte staat genoemd als spreker die bij de 

rondvraag een opmerking had over de enquête. 
Verder had hij bij de rondvraag over ketenvormig het punt gemaakt dat als ketens in de 
periferie hun eigen kaakchirurgen en orthodontisten inschakelen, het risico ontstaat dat 
het bestaansrecht van de bestaande specialisten (in de regio van Walcheren) gevaar 
loopt. Daardoor verdwijnen die praktijken en heeft de de bevolking op den duur geen 
toegang meer tot gespecialiseerde zorg, die dan in handen is van ketens en van semi-
gespecialiseerde zorg. 
Mede naar aanleiding van de recente enquête van Prismant vraagt hij 
beleidsinhoudelijke aandacht voor de beroepskrachtenplanning en voornoemde 
ontwikkeling. 
De voorzitter stelt dat dit punt kennelijk niet helemaal volledig in het verslag is 
weergegeven en het is goed dat collega Peerlings dat verduidelijkt. 
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De KNMT kan tegen deze ontwikkeling overigens weinig ondernemen omdat het ketens 
vrij staat om kaakchirurgen of orthodontisten in te huren. Er kan wel meer bekendheid 
worden gegeven aan de vrijheid van artsenkeuze. Wel kan bij de IGJ melding worden 
gemaakt van collegae die zich ten onrechte uitgeven als tandartsspecialist. 
Collega Dominicus heeft al een jaar geleden een geval van titelmisbruik in zijn regio 
gemeld bij de IGJ maar daarmee is niets gedaan. 
De voorzitter zegt dat de meeste gevallen van titelmisbruik worden gemeld maar in 
januari 2019 staat een afspraak met de IGJ om de stand van zaken en de handhaving te 
bespreken. De KNMT wordt bij dat traject niet betrokken, waardoor het soms lijkt alsof 
er niets gebeurt. Neemt niet weg dat de IGJ niet bekend staat als de meest alerte 
organisatie. De  KNMT houdt de in ieder geval meldingen bij en rapporteert de 
voortgang. 

 
03. Verenigingszaken 
In vorige AV is gemeld dat er een kwestie speelde tussen de vicevoorzitter, collega Robbe, 
en een collega-orthodontist. Recent is vanuit het interne tuchtrecht van de KNMT uitspraak 
gedaan en collega Robbe beraadt zich momenteel over zijn positie. 
 
Verkiezing Roy Horsthuis als bestuurslid STS en lid SOC-k 
Vorige keer heeft de Sectie afscheid genomen van collegae Fennis en Wolvius en een 
opvolger gevonden in collega Horsthuis.  
Nadat collega Horsthuis de zaal heeft verlaten, licht de voorzitter toe dat, naast zijn 
bijdrage aan de verzelfstandiging van de afdeling kaakchirurgie in het Medisch Spectrum 
Twente, collega Horsthuis naar verwachting en waardevolle bijdrage zal kunnen leveren aan 
het sectiebestuur. 
De vergadering heeft geen behoefte aan stemming over deze voordracht en collega 
Horsthuis wordt bij acclamatie gekozen tot bestuurslid van de SOC-k. 
 
Rapportage lid Ledenraad, mevrouw A. Venema 
Collega Venema is helaas niet in de gelegenheid om verslag te doen van de KNMT-
ledenraadsvergaderingen op 28 en 29 september en 29 oktober jl. 
Omdat de voorzitter ook aanwezig was zal hij een toelichting geven op de overigens rustig 
verlopen vergadering.  
 
Belangrijkste punt was de gewijzigde contributie voor 2019. 
Specialisten die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en niet meer praktiseren 
betalen € 75,00. Voor zowel kaakchirurgen als orthodontisten die de pensioengerechtigde 
leeftijd hebben bereikt maar nog wel praktiseren geldt de helft van de basiscontributie (€ 
495,00) plus de specialistentoeslag en voor de orthodontisten ook de praktijkmodule. 
Voor degene, die nu al de pensioengerechtigde leeftijd, hebben blijft de huidige contributie 
gehandhaafd. 
 
Collega Brands licht de stand van zaken van KiMo toe. 
KiMo is destijds is opgericht met als doel om dit jaar vanuit de drie leden - FTW, ANT en 
KNMT - een vereniging op te richten die uit 4.500 leden zou gaan bestaan. Dat is niet gelukt 
en vermoedelijk wordt dat opgelost door FTW, ANT en KNMT door te laten gaan (onder 
bepaalde voorwaarden).  
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De KNMT draagt € 200.000,00 bij en verder wordt onderhandeld over hoe een en ander 
statutair wordt vastgelegd. 
Het idee dat KiMo verder gaat met zelfstandige leden is inmiddels verlaten. 
De voorzitter vindt dat een positieve ontwikkeling want nog een vereniging naast de KNMT 
verzwakt de KNMT. 
 
Ontwikkelingen visie orthodontie 
De heer Diepeveen zal na de pauze verder ingaan op de Visienota Orthodontie, die is 
ontwikkeld naar analogie met de Visienota MKA-kaakchirurgie.  
Na de pauze wordt daarover verder van gedachten gewisseld. 
 
Visienota MKA-chirurgie 2018-2022  
De Visienota MKA-chirurgie is vertaald naar een handzame hand-out. Die is te gebruiken 
voor overleg met zorgverzekeraars, raden van bestuur etc. 
 
Het klasje 2018 en 2019 
Na een periode van twee jaar is vorige week het klasje voor jonge kaakchirurgen afgerond, 
die in de toekomst bestuursfuncties binnen de KNMT gaan bekleden.  
Het klasje is zeer gewaardeerd door de deelnemers. Het is belangrijk gebleken dat mensen 
samen iets kunnen opbouwen in een veilige omgeving en het klasje biedt een mooie basis 
van vertrouwen. Het resultaat is zeer waardevol en de KNMT heeft er hoge verwachtingen 
van. Een tweede leergang voor algemeen practici, orthodontisten en MKA-chirurgen start 
in januari.  
 
Brief ONVZ “declareren hoger beugelconsult dan de geplaatste beugel” aan collega 
Raadsheer 
De Sectie heeft via collega Raadsheer een uitermate onaangename brief ontvangen van 
verzekeraar ONVZ. 
Collega Raadsheer licht toe dat binnen de orthodontie prestatiecodes gelden voor het 
plaatsen van apparatuur en prestatiecodes voor maandcontroles.  
Bij het plaatsen van sommige apparatuur hoort een maanddeclaratie. Wanneer een patiënt 
eerst apparatuur geplaatst krijgt in een kaak en daarna in de andere kaak, heeft dat 
gevolgen voor de maanddeclaratie. Zorgverzekeraars controleren vervolgens of de 
maanddeclaratie klopt bij de geplaatste apparatuur. Echter, wanneer een patiënt tijdens de 
behandeling overstapt naar een andere verzekeraar kan dat leiden tot een discrepantie 
tussen het gedeclareerde bedrag en de maanddeclaratie  
In de brief van ONVZ wordt in de eerste alinea al gesuggereerd dat de behandelaar 
fraudeert omdat een te hoog maandbedrag wordt gedeclareerd, waarna de maatregelen 
voor terugbetaling worden genoemd. 
 
Collega Raadsheer vindt het stuitend dat een behandelaar wordt afgeschilderd als crimineel 
terwijl de brief in feite gaat over het feit dat de zorgverzekeraar de administratie niet op 
orde heeft en daar opheldering over vraagt. 
Deze zorgverzekeraar heeft inmiddels excuses gemaakt en de brief aangepast maar collega 
Raadsheer vindt dat de beroepsgroep dat op deze manier en met deze toonzetting niet 
hoeft te accepteren. Hij vraagt hoe andere collega’s dat ervaren. 
De voorzitter heeft iets dergelijks ervaren in het ziekenhuis waar hij werkzaam is. 
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Het is goed dat dit probleem is opgelost, maar de aanwezigen worden opgeroepen om 
dergelijke gevallen te melden.  
Een verzekeraar heeft uiteraard altijd het tijd recht om te controleren en om opheldering te 
vragen maar op deze manier is totaal ongepast, aldus de voorzitter. 
 
Doe-het-zelf-beugel: 
Het NT gaat binnenkort in gesprek met de NVvO over een artikel over de doe-het-zelf-
beugel onderwerp.  
Verder heeft de voorzitter samen met de voorzitter van de KNMT gesproken met het 
bestuur van de NVvO en de Vereniging Tandartsen voor Orthodontie VTvO (voorheen 
OVAP), over het gezamenlijk optrekken bij afspraken met de NZa, zodat voortaan de 
agenda eenduidig is afgestemd. Op nadrukkelijk verzoek van de VTvO was hierbij tevens 
iemand aanwezig van de ANT.  
Het volgende gesprek met de NZa zal moeten uitwijzen of een en ander beter verloopt. 
 
04. Stand van zaken dossier orthodontie door H.C.M.B. Robbe, voorzitter BCO    
Collega Robbe meldt dat collegae Jonkman en Willems al enige tijd bezig zijn met het 
herschrijven van de indicatieve lijst voor orthodontie en zijdelings voor kaakchirurgie.  
Hun werk verkeert in de eindfase en zal naar verwachting in de voorjaarsvergadering van de 
NVvO ter goedkeuring voorliggen, waarna het aan de verzekeraars en het CAT wordt 
voorgelegd. 
Verder zal na de pauze verder van gedachte worden gewisseld over: 
- het eerste concept van de Visienota Orthodotist 2025, die eind van het jaar gereed is; 
- de indexering van de tarieven door de NZa met 3,5%; 
- de gewijzigde beleidsregel orthodontische zorg; 
- het gezamenlijk met de ANT en de VTvO (OVAP) optrekken zodat straks één spreekbuis 

richting de NZa is wat betreft de tarieven; 
- de doe-het-zelf-beugel per post. 
 
05. Stand van zaken dossier kaakchirurgie door J.M. van Ingen, voorzitter SOC-k 
Binnen de kaakchirurgie zijn de volgende onderwerpen actueel: 
- De sectie heeft met collega Diepeveen naar aanleiding van de meest voorkomende 

ledenvragen een Q&A opgesteld over wet- en regelgeving. Vanaf morgen is de Q&A 
beschikbaar op de website van de KNMT. 

- De tarieflijst 2019 is gereed en is met de de “Boering”-lijst, gerubriceerd naar 
behandeltype, zijn eveneens beschikbaar op de site. 

- De zorginkoop 2019 loopt en zal na de jaarwisseling gereed zijn, met op de achtergrond 
het hooflijnenakkoord waarin de groei van de kosten van de medisch specialistische 
zorg wordt gelimiteerd. 

- De PowerPointpresentatie ‘positionering MKA–chirurgen’ is gereed en zal na de pauze 
worden gedeeld. 

- De limitatieve lijst 2019 is, in overleg met de adviserend tandartsen, ook in een Q&A 
vormgegeven. 

- De VGZ-implantaatbrief wordt eveneens na de pauze verder toegelicht. 
- Vanuit de Werkgroep Regeldruk is de dagverpleging MKA wat makkelijker bezien.  

In 2020 volgt daarover meer informatie. 
- Recent is de Wet Registratie Implantaten, op basis van de Wkkgz, ingevoerd. 



5 
 

Het is verstandig om daarover bij het ziekenhuis nadere informatie in te winnen. 
Deze onderwerpen worden na de pauze besproken. 
De aanwezigen worden verder opgeroepen om deel te nemen aan het onderzoek van 
Prismant naar de beroepskrachtenplanning, dat in opdracht van het Capaciteitsorgaan 
wordt uitgevoerd. 
 
Collega Van Ingen staat vervolgens stil bij de recente benoeming van collega Dicker tot lid 
van verdiensten van de KNMT. Hij feliciteert collega Dicker van harte met deze eervolle 
gebeurtenis. 
Collega Dicker dankt de leden voor deze verrassende en hoge eer, die hij buitengewoon op 
prijs stelt. 
 
06. Rondvraag en sluiting 
Collega Peerlings bracht zijn eerder punt in relatie tot de ketens vooral in als suggestie om 
na te denken over hoe om te gaan met de bredere ontwikkeling dat de ketens doen alsof de 
patiënt hun bezit is. Wellicht is het een idee om hierover een enquête te houden, om de 
patiënten bewuster te maken van het feit dat zijn vrij zijn in hun keuze voor een 
zorgverlener.  
De voorzitter dankt collega Peerlings voor deze suggestie. Ketens zijn velen een doorn in 
het oog dus het is inderdaad belangrijk om patiënten goed voor te lichten. 
 
Collega Bronkhorst vraagt wat doen met allerlei nieuwe onderwerpen/acties van 
verzekeraars.  
Veel kan worden teruggekoppeld aan adviserend tandartsen, zodat zij dat in goede banen 
kunnen leiden. Hij Heeft gemerkt dat dat bij sommige issues goed kan werken. 
De Voorzitter vertelt dat zowel de sectie als het bestuur van de KNMT overleg hebben met  
Daar komen vaak dezelfde problemen ter tafel en helaas is de adviserend tandarts niet 
meer vanzelfsprekend de spreekwoordelijke “voet tussen de deur”. 
Collega Van Ingen vult aan dat dit op veel niveaus invloed kan worden uitgeoefend. De 
mensen bij ZN zitten vaak aan tafel bij de NZa maar de adviserend tandarts zit op vreemde 
plek in de keten en de zorginkoper maakt ook nog deel uit van het proces. De huidige 
ontwikkelingen zetten druk op het systeem en daaraan kan weinig worden gedaan - 
behalve als er sprake is van titelmisbruik - maar het blijft een precair geheel. 
 
Collega Raadsheer vraagt aandacht voor de nieuwe kernenergiewet en daarmee de 
registratieplicht vanaf 1 februari 2019 voor röntgenapparatuur. Eerdere registratie-
meldingen zouden niet meer gelden of de gegevens zouden niet meer bekend zijn. 
Collega Raadsheer vraagt of de KNMT daarvan op de hoogte is. 
De voorzitter antwoordt dat dit niet bekend is maar hij zal dat laten uitzoeken. 
 
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 20.30 uur. 
 
De volgende ASV vindt plaats op maandag 24 juni 2019 
 


