Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de NVGd Utrecht 19-04-18
Aanwezig: het voltallige bestuur van de NVGd en (aspirant)leden, totaal 25 personen.
Afwezig met bericht: 11 leden. Een volledige lijst is op te vragen bij het secretariaat van de NVGd.
Notulist: Wendy Spijkers
1. Opening
Wim Klüter (voorzitter) opent de vergadering om 16:00 uur. Hij heet iedereen van harte
welkom op deze mooie lentedag.
2. Eerste rondvraag, vaststellen van de agenda
Punt 13: de installatie van Elise Grutterink-van Dam als mondhygiënist-geriatrie, wordt naar
voren gehaald en achter punt 4 gezet. Er wordt gevraagd naar stemmentellers, Dieni Masman en
Nicole Teeuwisse bieden zich.
3. Notulen ALV van 19 juni 2017
Pag. 3, 3e alinea: Claar v.d. Maarel-Wierink herkent zich niet in deze tekst, de essentie van
haar opmerking was “de zorgvraag is hoog en we kunnen daar alleen maar in teamverband mee
werken. Dit zien we terug in de vereniging”. Verder heeft zij met betrekking tot de open brief van
de TGe willen zeggen: "een groep TGe kan namens de NVGd worden afgevaardigd in discussies
met andere verenigingen" .. "contact binnen dezelfde beroepskolom is altijd mogelijk ondanks de
pluriforme samenstelling van ons ledenbestand".
4a. Welkom nieuwe leden
Barrie Dallinga stelt zich voor. Ze is mondhygiënist en werkt bij Hogeschool Utrecht en
doet daar onder andere een project met ouderen. Daarnaast heeft ze een kleine eigen praktijk. Ze is
altijd al actief geweest bij de NVM.
Hans van Dam is tandarts en heeft in Leeuwarden een praktijk geopend voor kwetsbare
ouderen. Twee dagen per week werk hij als supervisor, geeft net afgestudeerden tips en tricks m.b.t.
werken met ouderen en motiveert tandartsen in de kring tot het behandelen van kwetsbare ouderen.
Daarvoor had hij een praktijk in Woudenberg.
4b. (13) Installatie Elise Grutterink-van Dam als mondhygiënist-geriatrie (MhGe)
Ellen Radersma richt het woord tot Elise. Elise is nu de eerste MhGe in Nederland en
waarschijnlijk zelfs wereldwijd. Ze heeft haar opleiding tot mondhygiënist gevolgd in Nijmegen.
Rika Verdoorn heeft gemotiveerd tot de ouderenzorg. Inmiddels werkt Elise uitsluitend in de
ouderenzorg. Ellen heeft als lid van het Consilium Elise's portfolio beoordeeld. Ze prijst het niveau
van haar casuïstiek, reflectie en scriptie. Verder is het mooi te ervaren dat Elise oog heeft voor de
mens achter de patiënt. Ze is met haar betrokkenheid en passie een waardig rolmodel voor velen.
Ellen overhandigt Elise het certificaat en twee cadeaus namens de NVGd. Volgende week
staat er in het tijdschrift SDU een artikel over Elise, geschreven door Wim.
5. Bestuursmededelingen en ingekomen/uitgegane post
Dieni: voortaan graag wat meer informatie bij de ingekomen stukken, nu is het onduidelijk
wat er met de stukken is gedaan of van wie ze afkomstig zijn.

6. Jaarverslag secretaris 2017-2018
Wendy neemt het jaar door aan de hand van een PowerPointpresentatie. Claar v.d. Maarel
geeft aan dat PMO staat voor 'Periodiek Mondzorgoverleg Ouderen'.
7. Jaarverslag penningmeester 2017, verslag kascommissie, decharge en begroting 2018-2019
Jan leidt het thema in en spreekt de cijfers door.
De jaarstukken zijn gecontroleerd en geaccordeerd door de kascommissie bestaande uit Rob
Groenendijk en Daan Beerepoot. Daan is aanwezig en geeft een korte toelichting op de
aanbevelingen van de kascommissie. Het belangrijkste advies is om de begroting meer te laten
aansluiten bij de grootboekrekeningen.
Vraag van Dieni Masman: zijn er studenten uitgenodigd bij onze activiteiten conform de
doelstelling van het Ad van Andelfonds? Wim geeft aan dat afgelopen jaar erg druk en bewogen
was voor het bestuur, derhalve is er geen tijd gevonden voor deze activiteit.
De ALV verleent decharge aan de penningmeester en de kascommissie. Rob is aftredend,
Daan zou nog één jaar zitting houden, maar hij is geen mondzorgverlener en volgens de nieuwe
statuten, mag hij als buitengewoon lid niet in bestuurscommissie deelnemen. Wim vraagt de ALV
om een uitzondering te maken en Daan nog één jaar te laten aanblijven. Anders zouden er nu twee
nieuwe leden moeten worden gekozen en is er niemand ingewerkt. De ALV stemt in. Floris van ’t
Hull is bereid toe te treden als nieuw lid in de kascommissie.
Begroting 2018-2019:
De wetenschapsprijzen vormen een apart agendapunt en zullen onder 9. worden besproken.
Het bestuur heeft het voorstel om Benecomo (Belgisch Nederlands Consortium Onderzoek
Mondzorg Ouderen) als wetenschappelijk instituut in te lijven binnen de NVGd. Benecomo -ooit
begonnen als vriendenclub- is onlangs nieuw leven ingeblazen en wil graag een officiële status
verkrijgen om financiering van onderzoek mogelijk te maken. Dit vraagt om een opstartsubsidie en
mogelijk het oprichten van een rechtsvorm. Benecomo heeft geen kapitaal, de NVGd zou een deel
van haar reserves (in totaal ruim 50.000 euro) beschikbaar kunnen stellen als startkapitaal.
Dieni Masman: als Benecomo een wetenschapscommissie binnen de NVGd wordt is ze dan
eindverantwoording schuldig aan de ALV? Er wordt immers een groot bedrag geïnvesteerd. Wim
antwoord dat het idee zeer recent is bedacht en nog grondig uitgewerkt moet worden. Het bestuur
vraagt de ALV geld te mogen reserveren voor dit initiatief. Wim geeft toe dat dit een 'carte blanche'
is. Michael Parunovac geeft aan dat het beoogd bedrag 20% van het vermogen van de vereniging is.
Er is meer informatie nodig om dit voorstel in steming te brengen.
Dieni Masman geeft aan dat er een begrotingsoverschot is van 2.500 euro. Ze doet het
voorstel het bestuur te mandateren voor dit bedrag en komend jaar een goed plan te laten uitwerken.
Cees de Baat: Het probleem van Benecomo is dat ze geen basis heeft. Het creëren van deze
basis kost geld. Vandaar het voorstel om Benecomo onder te brengen bij de NVGd: deze heeft al
een basis waardoor het minder geld kost om deze voor Benecomo te maken.
Floris van 't Hull: De NVGd kan Benecomo ook sturend opdracht geven tot onderzoek. Cees
antwoord dat Benecomo een eigen wetenschapsagenda heeft en zelf beslist over de te onderzoeken
onderwerpen. Het staat de NVGd vrij om onderwerpen in te brengen, Benecomo bepaalt dan of ze
deze overnemen, de motieven moeten zuiver blijven.
Cees licht toe dat de NVGd geen onderzoek gaat financieren. Het is een startsubsidie waardoor
Benecomo zelf geld kan genereren, dus de investering mag ook als voorschot worden gezien.
Dieni Masman: de kosten voor de website zijn verdubbeld, wat is de reden? Wim: de
website wordt vernieuwd. Natalie Verberkt zit met Tromik aan tafel om de uitstraling van de
website te moderniseren en het gebruik van social media te initiëren.
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Rika Verdoorn: de kies naast het nieuwe logo stoort haar enorm. Er ontstaat een levendige
discussie over de interpretatie en beeldvorming. Sommigen willen de kies perse weg uit het logo,
Nanette Zegelaars is daarop tegen. Voor anderen moet er een link naar de mondzorg in het logo
aanwezig zijn. Het bestuur zal in overleg treden met de ontwerper.
8. Diverse zaken (her)registratie tandarts-geriatrie en mondhygiënist-geriatrie
Wijziging samenstelling Consilium Gerodontologicum
Ad van Andel geeft zijn voorzitterschap op wegens privé omstandigheden. Rien van Waas
neemt hem tijdelijk waar. Ellen Vreeburg treedt terug uit het CG wegens drukte. Het vinden van
een nieuwe specialist ouderenzorg was lastig. Uiteindelijk is het Corinne Merkens geworden.
Stemming: tijdelijke vervanging van Ad door Rien. Akkoord.
Stemming: vervanging Ellen Vreeburg door Corinne Merkens. Akkoord.

−
−
−

−

−

Update Reglement tandarts-geriatrie
Dit document had in 2012 herschreven moeten worden.
Rien maakte het bestuur attent op een discrepantie tussen de stukken voor de TGe en MhGe.
In het document uit 2007 staat omschreven dat het bestuur de uiteindelijk beslissing tot
(her)registratie neemt. In de praktijk neemt het bestuur altijd het advies van het CG over. De
TGe hebben in een vooroverleg aangegeven dat het correct zou zijn om de verantwoording
van het toekennen van de (her-)registraties conform de uitvoeringspraktijk bij het CG te
laten en niet bij het bestuur.
In de convocatie werd het voorstel gedaan om voortaan bij dit onderwerpen die een
specifieke beroepsgroep betreffen louter binnen deze beroepskolom te stemmen. Dieni
Masman heeft moeite met dit voorstel. Dit dient eerst als wijzigingsvoorstel van het HR
door de ALV besproken te worden. Rika Verdoorn deelt deze mening. Wim geeft aan dat
het slechts een idee was, het bestuur zal eventueel een voorstel tot aanpassing HR
formuleren.
Dieni vraagt of deze update ook geld voor het reglement MhGe. Ronald Goldsweer: het
regelement MhGe is nog niet aan revisie toe. Wel zal het reglement TGe als sjabloon dienen
voor het document met betrekking tot de MhGe.
Stemming: De ALV gaat akkoord met 5 maal onthouding van stemming.

Stand van zaken format kwaliteitsborging Bijzondere Tandheelkunde
Ronald: we beginnen te wennen aan de ideeën uit het format. Net als de VBTGG maakt de NVGd
bezwaar tegen de urennorm. Met de vertegenwoordiger van de werkgroep (Jeannette Smienk,
KNMT) is afgesproken dat de invoering 5 jaar na accordering door alle betrokken partijen zal
ingaan. Hiermee komt straks een einde aan het registreren middels een portfolio.
Wim: Jeannette Smienk (contactpersoon KNMT) gaat ook weg, net als Renske Neumann. Jeannette
blijft langer aan vanwege de overdracht van haar werkzaamheden.
9. Publicatieprijzen NVGd
Met deze prijzen wil de NVGd onderzoekers zowel stimuleren als complimenteren met een
publicatie of onderzoek. Rika Verdoorn: er staat: “In Nederland of België werkzaam zijnde
professional”. Kan dit veranderd worden in “Aan de auteur van een publicatie op ons terrein”? Er
wordt besloten de tekst hierop aan te passen. Stemming: unaniem akkoord.
10. Voorstel gedragscode NVGd
Nicole Teeuwissen: je ziet steeds meer mondzorgketens die zich 'commercieel' opstellen. Dit
is prima als er goede zorg wordt geleverd. Echter moet er wel respect zijn voor de
mondzorgverlener die reeds werkzaam is in een zorginstelling. Ketens en niet-leden kunnen niet
aangesproken worden op hun gedrag, alleen (voor ketens werkzame) leden van de NVGd.
Rika Verdoorn geeft aan dat er veel over tandartsen gesproken wordt, maar dit voor alle
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mondzorgverleners geldt.
Dieni Masman: als een mondhygiënist alleen in een huis werkt, wie doet dan de spoeddienst? In
voorkomende gevallen dient de mondhygiënist dat te regelen met een tandarts in de buurt.
De SO is eindverantwoordelijke voor het zorgbeleid rondom de cliënt. Deze kan de noodzaak van
spoed inschatten en zo nodig de aan de zorginstelling verbonden mondzorgverlener contacten. Deze
hoeft niet zelf 24/7 beschikbaar te zijn, maar dient wel een sluitende regeling voor spoedhulp te
hebben. Het document wordt verder per punt doorgenomen:
Punt 4: “bewaakt de grenzen van zijn/haar beroep” i.p.v. “het beroep”.
Punt 5: “kennis en vaardigheden op peil houden” kan er uit. Punt 6 ook.
Gebruik en bescherming titels: Dieni Masman geeft aan dat in voorgaande jaren afgeweken
is van de oude term 'RTG' en het 'TGe' moest worden. Nu is het weer 'RTG', dat is verwarrend.
Wim ligt toe dat het merkenbureau te algemene beschrijvingen niet honoreert en dat het maximaal
haalbare de nu geregistreerde merken 'RTG-NVGd' en 'MhGe-NVGd' was.
De logo’s mogen nu uitsluitend worden gebruikt door het bestuur, niet door leden.
Nicole Teeuwisse: als er iets gebeurt: waar leg je dat neer? Een geschil dient allereerst
onderling te worden opgelost. Lukt dat niet, dan kan men het geschil voorleggen aan de NVGd. Er
zal hiervoor een geschillencommissie moeten komen.
Dieni Masman: er dient nagedacht te worden over sancties. De gedragscode moet verankerd worden
in het HR. Er wordt bewust voor het woord gedragscode gekozen, wegens de neutrale uitstraling.
11. Bestuurssamenstelling:
− Wendy Spijkers is volgens rooster aftredend, beschikbaar voor tweede termijn.
Stemming: voor: 25, tegen: 0
− Benoeming Barrie Dallinga als extra bestuurslid. Stemming: voor: 25, tegen: 0
12. Installatie B. Boer en N. Piket als tandarts-geriatrie; herregistratie tandarts-geriatrie:
De geherregistreerden C. de Bruijn, K. Flohil, R Groenendijk en D. de Vries zijn niet
aanwezig.
Wim spreekt de nieuwe tandartsen-geriatrie toe. Hij kent beide van de opleiding bij SBT.
Nena had weliswaar in het begin moeite met de taal, maar compenseerde dat ruim door haar
betrokkenheid en empathie. Ze heeft haar sporen verdiend en schreef samen met haar medecursist
Maria Consuelo Rodriguez een literatuuronderzoek over het gebruik van sederende medicatie bij de
tandheelkundige behandeling van ouderen.
Berend Boer is lid van het eerste uur van de vereniging. Hij is op gevorderde leeftijd de
differentiatieopleiding gaan doen, welke hij met verve doorstaan heeft. Het wetenschappelijk
onderzoek over kennis en attitude over mondzorg bij verzorgenden kon hij samen met zijn dochter
Pommeline uitvoeren. Beide kandidaten ontvangen naast de loftuitingen een mooi fotoboek.
14. W.V.T.T.K. en tweede rondvraag
Dieni Masman complimenteert het bestuur met de goede afsluiting van een hectisch jaar.
Jan: vraagt de ALV van de ING over te mogen stappen naar de TriodosBank. Dit is akkoord.
15. Sluiting ALV
Om 18:09 sluit Wim de vergadering.
Notulen vastgesteld op:

te:

de voorzitter,

de notulist/secretaris,
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