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1| Leeswijzer 
Dit jaardocument  2015 wordt voorafgegaan door  het Bestuursverslag en een  verslag van de Raad van 
Toezicht. Zij geven hierin beknopt hun reactie op de gebeurtenissen en resultaten in het verslagjaar. 
 
Bij het opstellen van dit jaardocument is het door het Ministerie van VWS voorgeschreven format gevolgd 
voor de Jaarverantwoording zorginstellingen. Onderdelen daarvan zijn de meer uitgebreide verslaglegging 
van zowel de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en de volledige jaarrekening van de Stichting 
Bijzondere Tandheelkunde (SBT).  
 
Wij vinden het belangrijk dat we verantwoording afleggen aan onze patiënten, onze samenwerkingspartners en 
de zorgverzekeraars over de kwaliteit van onze zorg en de wijze waarop wij die aanbieden.  
Het jaarverslag wordt toegezonden naar de belanghebbenden en is raadpleegbaar op de website van SBT. 
 
Dit jaardocument is als volgt opgebouwd: 
 
Inleiding 
Hoofdstuk 1: Leeswijzer en het Bestuursverslag  en het verslag van de  Raad van Toezicht.  
 
Maatschappelijk verslag 
Hoofdstuk 2: Profiel van de organisatie en een aantal kerngegevens van SBT. 
Hoofdstuk 3: Onderwerpen betreffende de Zorgbrede Governance code, de wijze van besturing en 
bedrijfsvoering van SBT, alsmede de wijze waarop medezeggenschap is geregeld. 
Hoofdstuk 4: De in 2015 gerealiseerde prestaties op diverse terreinen, de ontwikkeling van het 
meerjarenbeleid en de plannen voor 2015. 
Hoofdstuk 5: Financieel beleid. 
Hoofdstuk 6 Jaarrekening: financiële prestaties, de jaarrekening 2015 en de toelichting daarop. 
 
Als bijlagen zijn opgenomen: 
 
Conform de Wet Normering Topinkomens (WNT) moet elke instelling die overwegend uit publieke middelen 
is gefinancierd, jaarlijks het inkomen per functie publiceren, als dat uitgaat boven dat van de ministers 
(artikel 5 Wet Toelating Zorginstellingen). Deze gegevens zijn terug te vinden in de jaarrekening.  
 
Het jaardocument is vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.  
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Bestuursverslag 
 
Hierbij bieden wij u het jaarverslag van de Stichting Bijzondere Tandheelkunde 2015 aan. 
Het beleid in 2015 stond in het teken van het invoeren van een nieuw patiëntenregistratiesysteem (OASE), 
het verbeteren van de patiëntvriendelijkheid en de samenwerking met ziekenhuizen en WLZ-instellingen. 

Het aantal uren patiëntenzorg in 2015 (20.112 uur) lag iets lager dan het aantal uren patiëntenzorg in 2014 
20.482 uur). Dit komt omdat bij de invoering van het nieuwe patiëntinformatiesysteem (OASE) in januari 
minder behandeluren konden worden gerealiseerd. Zoals gepland is in dit jaar de behandelkamer in Jan 
Bonga, een WLZ-instelling gericht op verblijf, behandeling en verpleging, in gebruik genomen en werden 
daar 162 behandeluren gerealiseerd. 
                                                                                         
Uit de in 2014 gehouden patiënttevredenheidsenquête kwam naar voren dat men de wachtkamer te krap 
vond en klachten had over de privacy in sommige behandelkamers. In januari is de vergrote wachtkamer in 
gebruik genomen en zijn bij de behandelruimtes bouwkundige voorzieningen getroffen om de privacy te 
vergroten. Eind 2015 werden er voor nieuwe patiënten op de afdelingen MFP/TMD, pedodontologie en 
gerodontologie geen wachttijden meer gehanteerd. 

Het opleidingsbeleid binnen SBT is definitief vormgegeven en in 2015 kon worden gestart met een systeem 
van individuele opleidingsbudgetten, waardoor iedere medewerker nu beschikt over een opleidingsbudget. 

In januari is het nieuwe geautomatiseerde patiëntinformatiesysteem (OASE) in gebruik genomen. 
Met dit nieuwe patiënt informatiesysteem is de intake van patiënten, de vastlegging van diagnostische 
gegevens, de opstelling van het behandelplan, de behandelovereenkomst gestandaardiseerd en 
geïntegreerd met de financiële administratie. Dit bracht met zich mee dat nieuwe werkwijzen in de plaats 
moesten komen van oude routines, hetgeen voor de hele organisatie een flinke extra belasting was. De 
procesbeschrijvingen en beschrijving van de administratieve organisatie moesten worden aangepast aan de 
nieuwe situatie.  
Met de invoering van het nieuwe automatiseringssysteem beschikt SBT ook over betere mogelijkheden om 
de wachttijden en de procesgang van de patiënten, waar eerst aanvullende informatie over verzameld moet 
worden voordat er een intake kan plaatsvinden, te monitoren.  
Wij constateren met tevredenheid dat de invoering van OASE succesvol is verlopen en dat SBT met dit 
systeem zowel inhoudelijk als administratief een betere borging heeft voor de kwaliteit van de zorg en 
transparantie naar onze patiënten en financiers.  
 
In 2015 hebben we een medewerkerstevredenheidsenquête gehouden. De uitkomsten geven over het 
algemeen een positiever beeld van de waardering van de organisatie door de medewerkers (gemiddeld cijfer 
8,1) dan het onderzoek in 2012. De uitkomsten van deze enquête zijn gebruikt om binnen de organisatie na 
te denken over een meerjarenbeleidsplan.  
Veranderingen in de externe omgeving stellen in de toekomst andere eisen aan de organisatie. 
De interne bespreking van het meerjarenbeleidsplan is eind december afgerond, maar formele vaststelling 
door de Raad van Toezicht kan pas in 2016 plaatsvinden. 
Duidelijk is dat de organisatieontwikkeling de komende jaren in het teken zal moeten staan van verbetering 
van de patiëntenzorg, verdere professionalisering, multidisciplinaire samenwerking en het intensiveren van 
de samenwerkingsrelaties met andere professionals en organisaties met wie SBT de zorg voor patiënten 
deelt.     
Om dat succesvol te laten verlopen zal ook de besturing van de organisatie de gewenste ontwikkeling 
moeten stimuleren en faciliteren. Een passende organisatie-inrichting en bestuursmodel  is hiermee een van 
de kritische succesfactoren voor dit meerjarenbeleidsplan. In 2016 zal dan ook  een voorstel voor 
aanpassing van het bestuursmodel aan de organisatie ter bespreking en vaststelling worden voorgelegd.  
 
Al met al was 2015 een goed jaar voor SBT en haar patiënten.  
Wij danken onze medewerkers voor hun inzet voor de patiëntenzorg en de organisatie en vertrouwen er op 
dat we in 2016 blijven verbeteren.  
   
10 mei 2016 
F.H.A. Sier        D.L.M. Broers  
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Verslag van de Raad van Toezicht 
 
Governance code Zorg 
In 2015 is de besturing van de organisatie conform de eisen van de Zorgbrede Governance code ingericht 
en sedertdien wordt gewerkt met een Raad van Toezicht- en Raad van Bestuur model. De naleving van de 
Zorgbrede Governance code is een permanent aandachtspunt van de Raad van Toezicht. 
  
Samenstelling Raad van Toezicht  
De samenstelling is in het verslagjaar niet gewijzigd. Drs. J.M.J. Moors  is, conform het rooster van 
aftreden, herbenoemd voor een termijn van vier jaar. De leden van de Raad van Toezicht hebben geen 
zakelijke binding met SBT en zijn afkomstig uit verschillende maatschappelijke sectoren. Met de 
aanwezigheid van deze profielen is een brede deskundigheid van de Raad van Toezicht gewaarborgd. 
Wat betreft nevenfuncties is geen sprake van enige belangenverstrengeling tussen leden van de Raad 
van Toezicht en de organisatie.  
  
Vergaderingen Raad van Toezicht 
In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht in aanwezigheid van de Raad van Bestuur vier keer 
vergaderd. De standaard concern activiteiten, zoals vaststelling jaarrekening, begroting en het bespreken 
van periodieke rapportages zijn door de Raad van Toezicht in het kader van de uitvoering van de 
governance code getoetst. Speciale aandacht was er voor het VU huurdossier, de organisatie en functie van 
de SBBT, het meerjarenbeleidplan en een uitgebreide risico analyse van de SBT organisatie.  Na jarenlange 
onduidelijkheid over de huurovereenkomst kon het VU dossier  gelukkig worden afgesloten.  Daarnaast heeft 
de Raad van Toezicht intern vergaderingen belegd, om het eigen functioneren en dat van de Raad van 
Bestuur te bespreken en te evalueren, waarbij de volgende onderwerpen aan de orde kwamen en individueel 
beoordeeld moesten worden.  
  
1. Algemeen 
2. Samenstelling en profiel 
3. Besluitvorming 
4. Kwaliteit van communicatie, informatie en toezicht proces 
5. Evaluatie van RvB en management 
6. Evaluatie functioneren RvT 
  
Voor een goede transparantie zijn de uitkomsten daarvan met de Raad van Bestuur gedeeld. Met deze 
aanpak wordt gestreefd naar een nog betere taakverdeling binnen de Raad van Toezicht, waardoor de 
bestuurders nog beter in staat worden gesteld zijn/haar specifieke competenties aan te wenden. Zowel het 
toezicht op als ook de klankbordfunctie naar de Raad van Bestuur zijn hierdoor verder verbeterd.  
  
Binnen de Raad van Toezicht bestaat er een goede en transparante onderlinge verstandhouding, waardoor 
het goed mogelijk is elkaar inhoudelijk aan te spreken. Het vorig jaar ingevoerde integraal risicomanagement 
werkt inmiddels goed en zal jaarlijks op de agenda van de Raad van Toezicht terugkeren. De klachten van 
patiënten en de Vimmeldingen worden bij iedere vergadering met de RvB  SBT besproken. 
 
Verder wil ik graag veel dank uit te spreken aan de Raad van Bestuur SBT en alle medewerkers van SBT die 
er in het afgelopen jaar voor hebben gezorgd dat een aantal belangrijke slagen zijn gemaakt. Daarbij denken 
we o.a. aan de implementering van Oase, het nieuwe software systeem voor de administratie. Hierdoor heeft 
SBT een beter inzicht gekregen in  de tandheelkundige en ook de financiële data. Maar ook aan het 
huurdossier is hard gewerkt. Na jaren onduidelijkheid is nu gelukkig helderheid ontstaan en is een 
substantiële huurverlaging gerealiseerd. 
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In het jaar 2016 en 2017 kunnen hopelijk weer vervolgslagen worden gemaakt. Uitbreiding van de 
behandelruimtes SBT, een mogelijke toename van zorgverlening in de WLZ-instellingen, een aanpassing in 
de bestuursstructuur, de MFP opleiding waarvoor hopelijk zowel binnen SBT als ook landelijk een heldere 
structuur kan worden gerealiseerd, en tenslotte een verdere verbetering in de samenwerking tussen de 
verschillende behandeldisciplines binnen SBT waardoor de kerngedachte "door samenwerking sterk" verder 
gestalte kan worden gegeven. 
 
10 mei 2016 
 
Peter Bolhuis  
Voorzitter RvT 
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2| Profiel van de organisatie 
2.1. Algemene gegevens 

Tabel 1: Algemene gegevens 
 
Naam rechtspersoon Stichting Bijzondere Tandheelkunde  
Rechtsvorm Stichting 
Adres Gustav Mahlerlaan 3004 
Postcode 1081 LA 
Plaats Amsterdam 
Telefoonnummer 020-5980450 
AGB code 380006 
Nummer Kamer van Koophandel 41208515 
E‐mailadres info@sbt.nl 
Internetpagina www.sbt.nl  
 
 
De Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) is een Centrum voor bijzondere tandheelkunde. 
In SBT zijn tandartsen met de volgende differentiaties werkzaam: 
• Angstbegeleiding 
• Gehandicaptenzorg 
• Pedodontologie  
• Gerodontologie 
• Maxillo-Faciale Prothetiek (MFP) 
• Temporo-Mandibulaire Disfunctie (TMD)  
 
Daarnaast zijn bij SBT mondhygiënisten, preventie-assistenten, psychologen, anesthesiologen en 
anesthesiemedewerkers in dienst. Tevens wordt op locatie nauw samengewerkt met een gespecialiseerde 
fysiotherapeut en een tandtechnisch laboratorium. 
Ook is er een nauwe samenwerking met de afdelingen kaakchirurgie van de ziekenhuizen in de omgeving en 
met ACTA, zodat SBT in samenwerking met alle andere tandheelkundige specialismen in de regio zorg kan 
verlenen. 

2.2. Structuur van de organisatie 

De Stichting Bijzondere Tandheelkunde is een zelfstandige stichting zonder winstoogmerk. De Raad van 
Bestuur draagt de statutaire eindverantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen SBT, de 
realisatie van de doelstellingen, de strategie en de daaruit voortvloeiende resultaten. Bij statuten is 
neergelegd dat daarop toezicht wordt gehouden door een Raad van Toezicht. SBT heeft bestuurlijk een 
personele unie met de Stichting Bevordering Bijzondere Tandheelkunde, die zich bezighoudt met 
opleidingen tot gedifferentieerd tandarts die voor de bijzondere tandheelkunde van belang zijn.  
De opleidingsactiviteiten van de SBBT zijn aanvullend op, maar worden uit het oogpunt van transparantie 
strikt gescheiden van de behandelactiviteiten activiteiten van SBT. Over de SBBT wordt separaat verslag 
uitgebracht. 
 
Bestuursmodel  
SBT is een platte organisatie, die bestaat uit behandelafdelingen, de ondersteuning (assistenten) die voor 
alle behandelafdelingen werkt en de patiëntenregistratie/financiën die in één afdeling zijn ondergebracht. De 
afdelingen worden geleid door een hoofd. 

  De Raad van Bestuur en de afdelingshoofden vormen het managementteam. 
 
Toelatingen en Accreditaties 
SBT is in het kader van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi)  een toegelaten instelling. 
De organisatie is door Cobijt geaccrediteerd als Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde. 

mailto:info@sbt.nl
http://www.sbt.nl/


 

Stichting Bijzondere Tandheelkunde Jaarverslaggeving 2015      Pagina| 8 
 
 

SBT is ook geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) . 
Daarnaast is SBT een erkende instelling voor praktijkervaringsplaatsen voor bijna alle opleidingen in de 
bijzondere tandheelkunde die opleiden tot een differentiatie in de bijzondere tandheelkunde. 
 
Medezeggenschapsstructuur 
De Raad van Bestuur wordt geadviseerd door het managementteam  en de ondernemingsraad.   
De ondernemingsraad vertegenwoordigt in het overleg met de Raad van Bestuur de werknemers  
van SBT.  
 
SBT beschikt niet over een cliëntenraad, omdat door de aard van de zorg er geen sprake is van een vast 
patiëntenbestand, waardoor een permanente vertegenwoordiging niet mogelijk is. In plaats daarvan houdt 
SBT een patiënttevredenheidsenquête. De uitkomsten hiervan worden besproken in het 
Managementoverleg, met de ondernemingsraad en met de Raad van Toezicht. 

2.3. Kerngegevens 

2.3.1. Kernactiviteiten en nadere Typering: SBT biedt mondzorg voor bijzondere groepen 

Binnen SBT worden verschillende gespecialiseerde behandelingen geboden, afhankelijk van de aard van het 
medische, lichamelijke, psychische en/of tandheelkundige probleem van de patiënt. 
De behandeling vindt uitsluitend plaats op verwijzing. SBT behandelt voornamelijk patiënten uit de regio 
groot Amsterdam.  
 
Het cluster Angstbegeleiding en Gehandicaptenzorg (A&G)  bestaat uit verschillende afdelingen. 
Op de afdelingen gehandicaptenzorg, angstbegeleiding, pedodontologie en gerodontologie worden de 
volgende  patiënten behandeld: 
a) patiënten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, die daardoor niet of nauwelijks kunnen 

meewerken met de behandeling en/of niet in staat zijn om zelf hun mond te verzorgen  
b) patiënten die ernstige medische problemen hebben die bij tandheelkundige behandelingen risico’s 

vormen voor de algehele of mondgezondheid van de patiënt; grote psychische problemen (bijvoorbeeld 
door extreme angst voor de tandheelkundige behandeling, als gevolg van bijvoorbeeld een psychisch 
trauma) 

c) zeer jonge kinderen die moeilijk of niet kunnen meewerken aan een tandheelkundige behandeling. 
d) geriatrische patiënten. Gezien de te verwachten toename van geriatrische patiënten en een reeds 

bestaand landelijk tekort aan tandartsen voor de behandeling van deze patiëntengroep is SBT in 2014 
gestart met het opzetten van de postinitiёle opleiding tandarts geriatrie en het aannemen van twee 
tandartsen geriatrie (waarvan er een in opleiding is). 

 
Op de afdeling Maxillo-Faciale Prothetiek (MFP) worden patiënten behandeld met: 
a) aangeboren afwijkingen in het kauwstelsel, zoals schisis, afwijkingen van het tandweefsel (bijvoorbeeld 

amelogenesis imperfecta) of oligodontie 
b) verworven afwijkingen in het kauwstelsel, zoals oncologische aandoeningen (bijvoorbeeld mondkanker) 

en aandoeningen ten gevolge van diverse verwondingen (traumata) in de mond, in het gezicht of aan het 
hoofd 

c) een geheel of gedeeltelijk edentate kaak bij wie het vervaardigen, of het dragen van een prothese op 
grote moeilijkheden stuit, veelal wegens ernstige resorptie van het kaakbot of ontbreken van delen van 
het kaakbot, maar ook door het onvermogen te wennen aan het functioneren met een prothese (onder 
andere door een droge mond, mondbranden of een extreme kokhalsneiging).  

 
Op de afdeling Temporo-Mandibulaire Disfunctie (TMD) worden patiënten behandeld met: 
a) moeilijkheden met het functioneren van het kauwstelsel, zoals pijn in kaakgewricht of kauwspieren, 

problemen met het openen en/of sluiten van de mond, knappen of schuren van het kaakgewricht, en 
hieraan gerelateerde pijn in hoofd-halsgebied  

b) overmatige slijtage van het gebit ten gevolge van een mechanische en/of chemische oorzaak. 
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Tabel  1 : Behandeling en patiënten naar diagnosegroep   

code  Omschrijving  Uren  Aantal 
behandeling

en 

Aantal 
patiënten 

4100 Verstandelijke en/of lichamelijke niet-
tandheelkundige handicap (beperking) 

7.798  9.860  2723 

6100 Medisch gecompromitteerd 2.747  3.539  877 
2300 Dento-alveolaire en/of maxillofaciale aandoening 

ten gevolge van ernstige prothese problematiek 
1.978  3.199  785 

5200 Non-specifieke angststoornis 1.741  2.411  662 
5000 Angst 1.305  1.549  394 
2200 Dento-alveolaire en/of maxillofaciale aandoening 

ten gevolge van oro/maxillo/faciaal defect 
1.309  2.173  439 

3000 Dysfunctie van het kauworgaan 878  1.074  322 
1500 Congenitale stoornis van de tanddoorbraak 758  847  231 
1100 Schisis 545  612  119 
1400 Congenitale stoornis van de tandstructuur 498  464  89 
4200 Psych(iatr)ische niet-tandheelkundige handicap 

(beperking) 
204  249  46 

2100 Dento-alveolaire en/of maxillofaciale aandoening 
ten gevolge van oro/maxillo/faciaal trauma 

139  207  47 

5100 Specifieke angststoornis 103  121  30 
4000 Verstandelijke, psych(iatr)ische en/of lichamelijke 

niet-tandheelkundige handicap 
99  105  34 

1200 Dysgnatie 83  104  20 
2000 Verworven dento-alveolaire en/of maxillofaciale 

aandoening 
47  67  10 

  Intake, geen bijzondere tandheelkunde 42  55  37 
   Totaal 20.274  26.636  6.865  

 
Tabel 2: Uren per centrumindicatie 
 

 
  

 -  1.000  2.000  3.000  4.000  5.000  6.000  7.000  8.000  9.000

Intake, geen bijz.thk

1200

5100

4200

1400

3000

5000

2300

4100

Uren per centrumindicatie 

Uren
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2.3.2. Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten  

Hieronder treft u de kerngegevens van SBT aan. 
Voor de gedetailleerde financiële gegevens wordt verwezen naar het financiële jaarverslag dat integraal in dit 
jaarverslag is opgenomen. 
 
Tabel 3: Kerngegevens capaciteit, productie en personeel 
 

Behandelde patiënten *)          2015          2014 
Nieuwe patiënten 1.731 2.132 
In behandeling 6.865 6.974 
Ontslagen patiënten 1.620 1.134 
*) de in- en uitstroomcijfers 2014-2015 laten grote verschillen 
zien. Dit is te wijten aan registratieverschillen met het oude 
softwarepakket Robadent.  
   
Productie   
Uren mondzorg 20.112 20.482 
Uren anesthesiologie 952 1.163 
Uren WLZ 162 0 
   
Formatie   
A&G   9,31 8,36 
Gerodontologie 0,58 0,40 
MFP 4,66 3,95 
TMD 1,53 1,28 
Subtotaal tandartsen excl. ZZP 16,08 13,99 
   
Preventieteam 3,33 3,40 
Tandartsassistenten 23,58 22,63 
Psychologen 1,06 1,06 
Admin./receptie/management 11,56 11,47 
RvB 1,50 1,50 
Totaal fte (excl ZZP) 57,11 54,05 
   
   
   
Medewerkers          2015          2014 
Aantal in loondienst 99 91 
0-uren in loondienst 19 17 
Werkzaam bij SBT, geen 
dienstverband*) 

25 26 

*) Dit betreft  het anesthesieteam, tandartsen, psychologen 
en specialisten, dit komt overeen met circa 3 fte. 
   
Uit dienst tredingen 9 10 
In dienst tredingen 10 8 
   
Uurtarief per 1 januari   
Mondzorg 279,84 264,24 
Anesthesiologie 282,84 254,88 
   
Bedrijfsopbrengsten   
Totale omzet in verslagjaar 6.955.299 6.902.899 
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2.3.3. Werkgebied 

SBT is gevestigd in Amsterdam in het ACTA-gebouw. 
Voor de zorg hebben wij een regionale functie: onze patiënten komen uit de regio groot-Amsterdam. 

2.4. Belanghebbenden 

SBT heeft een groot aantal belanghebbenden: 
• patiënten 
• verwijzers en andere zorgaanbieders 
• overheid en toezichthouders 
• zorgverzekeraars 
• opleidingsinstellingen 
• wetenschappelijke verenigingen en koepelorganisaties 
 
In deze paragraaf geven we een overzicht van de partijen waarmee we een samenwerkingsrelatie hebben. 
 
Verwijzers 
Bij de behandeling van de patiënten werkt SBT nauw samen met huistandartsen. Daar waar mogelijk wordt 
de behandeling weer overgedragen aan de eigen tandarts van de patiënt. 
 
ACTA 
SBT deelt het gebouw met ACTA (de faculteit tandheelkunde)  en de Hogeschool InHolland (de opleiding 
mondzorgkunde). 
We maken gebruik van elkaars deskundigheid bij de patiëntenzorg en uit het oogpunt van efficiency delen 
we de arbeids- en kapitaalsintensieve faciliteiten in het gebouw. Daarnaast is er een goede samenwerking in 
het kader van de opleidingen en onderzoek in de tandheelkunde. Bij ACTA is, vanwege SBT, prof. dr A. de 
Jongh, bijzonder hoogleraar angst- en gedragsstoornissen in de tandartspraktijk, werkzaam. 
Voor medische incidenten wordt gebruik gemaakt van de incidenten- en calamiteitenopvang van ACTA. 
 
Ziekenhuizen 
SBT werkt nauw samen met ziekenhuizen in de omgeving van Amsterdam en is gericht op doelmatige 
verwijzing en waar nodig inzet van SBT bij de patiëntenzorg in die ziekenhuizen. 
 
OLVG 
Met het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) heeft SBT een overeenkomst om gebruik te maken van de 
OK-faciliteiten voor SBT-patiënten die niet op de locatie van SBT onder algehele anesthesie behandeld 
mogen worden. Deze behandelingen worden uitgevoerd door onze tandartsen en tandartsassistenten, al dan 
niet in samenwerking met een MKA-chirurg van het OLVG. Daarnaast wordt periodiek een gezamenlijk 
spreekuur gehouden met de MKA-chirurgen van het OLVG. 
 
VUmc 
Met het VUmc is er een intensieve samenwerking gericht op de behandeling van gezamenlijke patiënten op 
de locatie van het VUmc. Daarnaast worden er gezamenlijke spreekuren gehouden. 
Er is een overeenkomst met het VUmc voor de opvang van medische incidenten en calamiteiten bij kinderen 
tijdens of na een behandeling onder algehele anesthesie. 
 
NKI/Antoni van Leeuwenhoek 
Met het NKI/Antoni van Leeuwenhoek wordt op basis van een samenwerkingsovereenkomst samengewerkt 
op het terrein van de tandheelkundige zorg aan oncologiepatiënten. 
 
AMC 
Bij het AMC participeren SBT-medewerkers wekelijks in het spreekuur van de afdeling MKA.  
 
 
 
Slotervaartziekenhuis 
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Met het Slotervaartziekenhuis is er een overeenkomst voor incidenten- en calamiteitenopvang van 
volwassen SBT-patiënten die onder algehele anesthesie behandeld zijn. 
Tevens verzorgt de Mondzorgpoli in het Slotervaartziekenhuis buiten kantooruren de opvang van SBT-
patiënten met acute tandheelkundige klachten. 
 
WLZ- (AWBZ-) Instellingen  
SBT is betrokken bij de behandeling van patiënten in verpleeg- en verzorgingshuizen en instellingen voor 
mensen met een beperking. 
Met de ambulante unit bezoeken onze medewerkers regelmatig de volgende (verblijfs- of dagbestedings-) 
instellingen voor mensen met een verstandelijke (en lichamelijke) beperking: 
• De Kleine Johannes (Amsta)  
• Jan Bonga (Amsta) 
• Omega, Nifterlake (Ons Tweede Thuis) 
• De Werf (Cordaan) 
• De Weerklank (Kentalis) 
• De Mytyl-Tyltylschool (Drostenburg) 
• Dr. Sarphatihuis (Amsta) 
• Zorgcentrum St. Jacob (Amstelring) 
• Eduard Douwes Dekkerhuis (Evean) 
• Vreugdenhof (Amstelring) 
• De 3 Hoven (Amstelring) 
 
Zorgverzekeraars 
SBT heeft overeenkomsten met alle zorgverzekeraars voor vergoeding van de bijzondere tandheelkunde uit 
de basisverzekering. Daarnaast heeft SBT voor de vergoeding van de bijzondere tandheelkunde uit de WLZ 
samenwerking met de verbindingskantoren in haar werkgebied en het CAK. 
Achmea en CZ voeren namens alle verzekeraars met SBT de periodieke overleggen over de tarief 
vaststelling en het inhoudelijke beleid binnen de organisatie. Met de verzekeraars en de NZa onderhouden 
wij een open en zakelijke relatie.  
 
Wetenschappelijke verenigingen en koepelorganisaties 
Alle tandartsen binnen SBT zijn lid van de betreffende wetenschappelijke vereniging en COBIJT. SBT 
stimuleert een actieve inbreng van haar medewerkers in deze landelijke organisaties. 
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3| Corporate Governance 
3.1. Bestuur en toezicht 

3.1.1. Statuten en reglementen 

  In 2012 zijn de statuten in overeenstemming gebracht met de Zorgbrede Governance code. 
  In 2014 zijn de reglementen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur vastgesteld.  

3.1.2. Zorgbrede Governance code 

SBT onderschrijft het belang van corporate governance en hanteert de Zorgbrede Governance code hierbij 
als leidraad. Alle aanbevelingen van de governance code zijn vastgelegd in interne documenten. 
In aanvulling op de reeds bestaande interne en externe klachtenregelingen is een regeling voor het melden 
van misstanden (klokkenluidersregeling) opgesteld. Van deze regeling is in het verslagjaar geen gebruik 
gemaakt. 

3.1.3. Raad van Bestuur 

SBT kent een tweehoofdige Raad van Bestuur (één voorzitter en één  lid). De Raad van Bestuur werkt vanuit 
een collegiaal model. De Raad van Bestuur werkt met een reglement voor de Raad van Bestuur en een 
verdeling van taken en aandachtsgebieden. Het lid van de Raad van Bestuur heeft daarbinnen de focus op 
de inhoudelijke portefeuille. 
Jaarlijks beoordeelt de Raad van Toezicht het functioneren van de Raad van Bestuur. 
De formele besluitvorming door de Raad van Bestuur vindt plaats in zijn wekelijkse vergadering. 
 
Beleid bezoldiging Raad van Bestuur 
Het beleid inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht bepaald. Het 
contractueel vastgelegde salarisniveau van de Raad van Bestuur is in overeenstemming met de 
voorschriften en normen in de Wet Normering Topinkomens (WNT). Er wordt gebruikt gebruik gemaakt van 
het overgangsrecht tot 1-1-2018. 
 
Samenstelling Raad van Bestuur 
F.H.A. Sier,  voorzitter Raad van Bestuur 
Nevenfuncties:  
• Lid Raad van Toezicht Stichting Algemene Opvang Purmerend 
• Lid Raad van Toezicht Stichting Wonen en Zorg Purmerend 
• Bestuurslid Centraal Overleg Bijzondere Tandheelkunde (COBIJT) 
 
Drs D.L.M. Broers,  lid Raad van Bestuur 
Nevenfuncties:  
• hoofdredacteur ACTA Quality Practice tandheelkunde 
• hoofdredacteur ACTA Quality Practice mondhygiëne 
• hoofdredacteur ACTA Quality Practice assistenten 
• lid commissie BNS-COBIJT (bij- en nascholing, Centraal Overleg Bijzondere Tandheelkunde) 
 
Met deze nevenfuncties is geen sprake van enige belangenverstrengeling.  

3.2. Raad van Toezicht 

SBT kent een reglement voor de Raad van Toezicht waarin de taken en verantwoordelijkheden van de Raad 
van Toezicht zijn vastgelegd. Dit reglement geeft - met de statuten van de Stichting - inhoud aan het toezicht 
op en het samenspel met de Raad van Bestuur, evenals op het functioneren van de Raad van Toezicht zelf. 
De samenstelling is in het verslagjaar niet gewijzigd. Drs. J. Moors is, conform het rooster van aftreden, 
herbenoemd voor een termijn van vier jaar. 
De leden van de Raad van Toezicht hebben geen zakelijke binding met SBT en zijn afkomstig uit 
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verschillende maatschappelijke sectoren. 

3.3. Samenstelling Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht bestond in het verslagjaar uit 5 leden 
 

Naam 
dr. H.P.B. 

Bolhuis 
prof. dr. F.J.M. 

Hilgers 
drs. J.M.J. 

Moors 

mr. J.H. 
Schermer-
Ankersmit 

drs. P. R. 
Baart 

      
Functie Voorzitter Lid Lid Lid Lid 
In functie vanaf: 4-07-2012 26-04-2012 26-04-2012 4-07-2012 16-09-2014 
In functie tot: 06-2016 06-2018 06-2019 06-2017 09-2017 
Beloning (incl. 
salaris, 
vakantiegeld, 
eindejaarsuitkering 
en andere vaste 
toeslagen) 6.593 5.274 5.274 5.274 5.274 
Totaal bezoldiging 
in kader WNT 6.593 5.274 5.274 5.274 5.274 

 
Nevenfuncties Raad van Toezicht 
dr. H.P.B. Bolhuis 
• Lid KNMT commissie WIP richtlijnen 
• Lid Commissie Tophockey Rood Wit (overgangsklasse) 
 
drs. P.R. Baart 
• Raad in de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam 
• Voorzitter Raad van Commissarissen Grant Thornton Nederland 
• Lid Raad van Commissarissen ProQR Therapeutics NV 
 
prof. dr. F.J.M. Hilgers: geen nevenfuncties 
 
drs. J.M.J. Moors 
Onderstaande nevenfuncties zijn verbonden aan het lidmaatschap van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis 
Amstelland: 
• Commissaris MDCA BV 
• Bestuurslid Coöperatie Langerhuize 
• Bestuurslid Stichting Japan Desk 
Onderstaande nevenfuncties zijn op voordracht van de NVZ: 
• Bestuurslid pensioenfonds PFZW 
• Lid commissie arbeidszaken NVZ 
 
mr. J.H. Schermer – Ankersmit: geen nevenfuncties 
 
Met deze nevenfuncties is geen sprake van enige belangenverstrengeling tussen leden van de Raad van 
Toezicht en de organisatie.  
 
In het verslag van de Raad van Toezicht (pagina 4) wordt ingegaan op de wijze waarop de Raad van 
Toezicht zijn toezichthoudende rol heeft vormgegeven.  
De honorering van de Raad van Toezicht is op basis van de NVTZ richtlijnen en past binnen de WNT-
norm. 
 
Vergaderingen en evaluatie van de Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht is in het verslagjaar 4 keer in aanwezigheid van de leden van de Raad van Bestuur in 
vergadering bijeen gekomen. In 2015 heeft de Raad van Toezicht aan de hand van de Zorgbrede 
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Governance code een evaluatie van zijn functioneren gehouden. Daarbij is ook het continu ontwikkelen en 
op niveau houden van de deskundigheid aan de orde geweest. De uitkomst van deze evaluatie is besproken 
met de Raad van Bestuur.  
  
Organisatie van de vergaderingen van de Raad van Toezicht 
Om te kunnen voldoen aan zijn toezichthoudende taken, moet de Raad van Toezicht in ieder geval periodiek 
tijdig en volledig worden geïnformeerd over de realisatie van de doelstellingen, eventuele risico’s verbonden.  
Conform de Zorgbrede Governance code wordt de Raad van Toezicht geïnformeerd aan de hand van een 
vastgesteld informatieprotocol dat jaarlijks geactualiseerd wordt. Dit wordt verbonden aan  een 
vergaderrooster, waarin staat aangegeven in welke vergadering de onderwerpen aan de orde komen. 
Daarnaast wordt de Raad van Toezicht tussentijds geïnformeerd in het agenda‐overleg met de Raad van 
Bestuur en op ad hoc basis over actuele in- en externe ontwikkelingen. 
De vergaderingen van de Raad van Toezicht hebben een vast patroon. Op de agenda staan de volgende 
vaste onderwerpen: bedrijfsvoering, governance, kwaliteit, bekostiging, beleidsonderwerpen, 
voortgangsrapportages van het jaarplan en kritische projecten. 
 
Governance 
In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht het Informatieprotocol en de termijnagenda geactualiseerd en 
vastgesteld. Voorts is de integrale risico-inventarisatie besproken, alsmede de voorstellen om de 
gesignaleerde risico’s te verbeteren. Deze voorstellen zijn opgenomen in het jaarplan 2016. 
Iedere vergadering worden de ontvangen klachten en de gemelde incidenten alsmede de follow–up hiervan 
besproken. Daarnaast worden de jaarverslagen van de externe klachtencommissie en de VIM commissie 
besproken. 
 
Bedrijfsvoering 
Iedere vergadering bespreekt de Raad van Toezicht de managementrapportages over de formatie, 
productie, liquiditeitsprognose en de kwartaalrapportages.  
Het Jaardocument 2014 is in de vergadering van mei 2015 in aanwezigheid van de externe accountant 
besproken, goedgekeurd en vastgesteld. De bevindingen uit de managementletter van de externe 
accountant over het financiële beheer en de administratieve procedures, heeft de Raad van Bestuur 
vertaald in verbeteracties en maken onderdeel uit van het jaarplan 2016. 
Tevens heeft de Raad van Toezicht de verslagen van de besprekingen met de verzekeraars en de daaraan 
verbonden begroting 2016 en tariefs-aanvraag 2016 goedgekeurd. 
 
HRM  
De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van de uitkomsten van het medewerkers -
tevredenheidsonderzoek en goedkeuring gegeven aan het opleidingsplan, de verbetering van  het 
inschalingsbeleid en de wijze waarop met de werkkostenregeling wordt omgegaan.  
 
Meerjarenbeleidsplan 
De Raad van Toezicht is actief betrokken bij de formulering van het meerjarenbeleidsplan dat in december 
na interne bespreking is goedgekeurd. Het verbeteren en toetsbaar maken van de patiëntenzorg en het 
stimuleren van klinisch professioneel handelen en in- en externe samenwerking staat centraal in het 
meerjarenbeleidsplan dat loopt van 2016 t/m 2018.  
Tevens heeft de Raad van Toezicht besloten om in samenwerking met de Raad van Bestuur een discussie 
over de inrichting van de organisatie voor te bereiden om de nagestreefde verdere professionalisering te 
faciliteren. 
 
Remuneratiecommissie 
De remuneratiecommissie richt zich op de arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur en de honorering 
van de Raad van Toezicht. 
De remuneratiecommissie heeft met de leden van de Raad van Bestuur het jaarlijkse evaluatiegesprek 
gevoerd. 
Ultimo 2015 bestond de remuneratiecommissie uit de heren P. Bolhuis en P. Baart. 
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3.4. Medezeggenschap 

De dagelijkse leiding van de organisatie ligt bij de Raad van Bestuur. Het beleid en de beleidsvoornemens 
worden besproken in het managementteam en met de ondernemingsraad van SBT. 
Uit het oogpunt van betrokkenheid en transparantie worden, afgezien van de zaken die specifiek tot de 
verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht behoren, alle andere onderwerpen voorgelegd voor advies of 
ter informatie aan het managementteam en de ondernemingsraad.  
 
Managementoverleg  
In 2015 heeft het managementteam 10 keer vergaderd. 
Standaard worden de maandrapportages, productie, bezetting en financiële overzichten besproken en de 
zaken die bij de jaarplancyclus horen (opstellen jaarplan, opleidingsplan, begroting en dergelijke). 
Daarnaast zijn in 2015 de bestaande HRM-regelingen in overleg met het managementteam geactualiseerd 
en zijn enkele procesbeschrijvingen en richtlijnen herzien.  
 
Het managementteam is per 31 december 2015 als volgt samengesteld: 
H.C. Euwe  hoofd pedodontologie 
C.M. Pieterse  hoofd Angstbegeleiding en Gehandicaptenzorg 
J.E.A. Jorna  hoofd MFP  
B.T. Tjiook  hoofd TMD 
D.S. Miedema  hoofd kliniek 
M. Mechani  hoofd preventieteam 
M.J. v. d. Laan hoofd financiële afdeling 
F.H.A. Sier  voorzitter RvB 
D.L.M. Broers  lid RvB 
 
Jaarverslag ondernemingsraad SBT 2015 
In januari is het nieuwe patiënt informatiesysteem Oase in gebruik genomen ter vervanging van Robadent.  
De OR heeft de planning en voortgang nauwlettend in de gaten gehouden. Er zijn introductiecursussen 
gegeven voor alle medewerkers en er zijn een aantal mensen opgeleid om de introductie in de eerste fase te 
begeleiden. In de eerste week was ook tijd ingeroosterd om te oefenen met het systeem. 
 
OR verkiezingen 
In de maand mei zijn de OR verkiezingen gehouden. Er waren 7 kandidaten voor de OR. Marike Spijker en 
Myriam Mechani hadden zich niet beschikbaar gesteld voor een nieuwe termijn. Met lekkere hapjes en een 
drankje zijn de stemmen feestelijk, in alle openbaarheid geteld.  
De ondernemingsraad SBT is als volgt samengesteld: 
T. Snoeks, tandarts gehandicaptenzorg, voorzitter 
S. Star, medewerker patiëntenadministratie, secretaris 
A. Evers, medewerker financiële administratie, lid 
K. van der Stroom – van der Velden, coördinerend assistente, lid 
L. Engel, tandarts gehandicaptenzorg i.o. lid 
M. Spijker, preventieassistente, lid tot mei 2015 
M. Mechani, mondhygiënist, lid tot mei 2015 
 
Overleggen  
In 2015 is de OR twaalf keer bijeengekomen. 
Er zijn zes overlegvergaderingen tussen de ondernemingsraad van SBT en de Raad van Bestuur gehouden. 
In deze vergaderingen wordt op basis van de WOR de algemene gang van zaken besproken en wordt de 
OR op beleidskwesties om advies of instemming gevraagd. 
Tevens heeft de OR een vergadering met leden van de Raad van Toezicht gehouden waarin de algemene 
gang van zaken en de werking van de medezeggenschap werd besproken. 
 
Medewerker tevredenheidenquête 
De OR heeft aangedrongen op het houden van een medewerkers tevredenheidsenquête. Deze is na overleg 
met de Raad van Bestuur in juni gehouden. Over het geheel genomen zijn de medewerkers van SBT 
tevreden. Vooral over de werkbeleving zijn de SBT-ers tevreden (90%). 
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Bij de vraag over werkdruk geeft 79% aan geen of weinig werkdruk te ervaren, 21% geeft aan dat hij of zij 
onvoldoende tijd heeft om het werk op tijd af te ronden en 17% dat de werkdruk te hoog is. 
De OR heeft gevraagd om in 2016 aandacht te besteden aan vermindering van de administratieve 
werkzaamheden voor de behandelaars en assistenten, omdat sommigen hierdoor extra werkdruk ervaren. 
  
De OR werd ook beoordeeld in de enquête. De uitkomst hiervan was dat de medewerkers tevreden zijn over 
de rol van de OR binnen SBT maar dat de OR niet zichtbaar genoeg is.  
De OR heeft besloten hieraan te werken. Het hele team heeft een cursus “schrijven voor de achterban” 
gevolgd en er zijn plannen voor verbetering van de PR. Met korte berichten vraagt de OR aandacht voor wat 
er speelt binnen SBT en geeft aan hoe de OR daarmee om gaat. De OR vindt het erg belangrijk de 
achterban te horen. 
 
Afgesproken is met de voorzitter van de Raad van Bestuur om de medewerkerstevredenheidsenquête 
jaarlijks te herhalen om te kijken of de aangebrachte verbeteringen ook zo ervaren worden.  
 
Instemming en advies 
In 2015 heeft de OR een belangrijk winstpunt behaald. Met ingang van 01-01-2016 worden alle 
salarisschalen met twee treden uitgebreid. Hierdoor ontstaat er voor heel veel medewerkers weer een 
doorgroeimogelijkheid en is de beloning marktconform. 
De regeling studiekosten blijkt een lastige regeling. Na evaluatie is voor aanpassing van deze regeling 
gekozen. De OR heeft geen instemming verleend aan het aanpassingsvoorstel. De OR heeft aangedrongen 
op een transparante regeling waarbij iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Afgesproken is om een 
werkgroep te formeren die zich over deze regeling gaat buigen. 
 
In 2015 heeft de OR instemming verleend aan de volgende regelingen: 
• Uitbreiding SBT salarisschalen 
• Procedure calamiteiten 
• Werkkostenregeling  
• Vergoeding woon-/werkverkeer en reiskosten 
 
Daarnaast heeft de OR positief advies gegeven op: 
• Garantieregeling 
• Planning acties RI&E 2015 
• Begroting 2016 
• Jaarplan 2016 
• Opleidingsplan en begroting 2016 
• Procedure uiterste gebruiksdatum 

 
ARBO beleid 
De pensionering van het hoofd kliniek vroeg speciale aandacht van de OR, omdat in de functie ook alle 
taken van de arbo-coördinator zitten en besloten is de functie niet opnieuw te vervullen.  
Er is een inventarisatie gemaakt van de taken en deze worden verdeeld over verschillende medewerkers in 
de organisatie. Gelet op de gezamenlijke verantwoordelijkheid op het arbo-dossier en de inrichting van deze 
taken is een aantal keren overlegd over de organisatie hiervan..  
De technische kant van de arbo-zaken wordt overgenomen door een externe deskundige. De OR heeft 
kennis gemaakt en gaat akkoord met de aanstelling.  
De verzuimbegeleiding wordt onder directe verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur uitgevoerd. De 
OR zal het komende jaar in de gaten houden of alle taken goed worden overgenomen.  
De OR heeft in 2016 instemming gegeven aan de regeling ziek- en herstelmeldingen en het verzuimbeleid.  
De integrale risicoanalyse, de actualisatie van de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) en de hiermee 
samenhangende planning van acties in het kader van de RI&E zijn onderwerp van gesprek geweest in de 
overlegvergadering. 
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4| Algemeen beleid 
In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten, de doelen en de resultaten van het beleid in 2015 beschreven. 
Tevens wordt een korte vooruitblik op 2016 gegeven. 

4.1. Visie, strategie en meerjarenbeleid 

In 2015 is het meerjarenbeleidsplan 2016 – 2018 vastgesteld. Tevens is de missie en visie van SBT 
geactualiseerd. De geactualiseerde missie en visie zijn in dit verslag opgenomen, omdat deze ook leidend 
zijn voor de komende jaren. 
 
Missie 
SBT biedt op verwijzing tweedelijns mondzorg op maat aan kinderen en volwassenen die bij een 
huistandarts geen adequate zorg kunnen krijgen. SBT biedt deze zorg multidisciplinair aan met de volgende 
differentiaties: angstbegeleiding, gehandicaptenzorg, gerodontologie, pedodontologie, gnathologie (TMD) en 
maxillofaciale prothetiek (MFP). 
De Stichting Bijzondere Tandheelkunde wil de kennis en kunde van de tandheelkundige behandeling voor 
patiëntengroepen - die niet in de gewone praktijk terecht kunnen -  toepassen, verbeteren en verspreiden. 
De Stichting Bijzondere Tandheelkunde streeft er naar haar vooraanstaande rol in de bijzondere 
tandheelkunde uit te bouwen. 

 
 Visie 

De organisatie is gericht op de patiënt en het verlenen van kwalitatief hoogwaardige zorg. De medewerkers 
binnen SBT zijn professionals met passie voor hun vak en hun patiënten. Waar nodig wordt er 
multidisciplinair gewerkt, zowel intern als met professionals buiten SBT.  
Professionaliteit, respect voor elkaar en voor de patiënt én erkenning van ieders individuele expertise zijn de 
kernwaarden binnen SBT.  
 
SBT wil de kwaliteit van de bijzondere mondzorg intern en landelijk verder ontwikkelen door het interne 
kwaliteitsbeleid, het intern en landelijk opleiden van tandartsen in de verschillende vakgebieden, het bieden 
van stages (aan tandartsen, mondhygiënisten, tandartsassistenten en studenten), het participeren in 
wetenschappelijk onderzoek en een voortrekkersrol spelen in of het bijdragen aan het ontwikkelen van 
richtlijnen en protocollen. We streven naar continu verbeteren en zorgen voor innovatie in de vorm van het 
ontplooien van nieuwe initiatieven en als ‘fast follower’ om op die manier een centre of excellence te worden. 
Wij streven in het belang van onze patiënten naar een goede samenwerking en transparantie met verwijzers, 
behandelaars, instellingen en verzekeraars om deze vorm van tweedelijns mondzorg in onze maatschappij 
toegankelijk te houden. Om dit te realiseren werkt SBT in de regio nauw samen met tandartsen, huisartsen, 
medisch en tandheelkundig specialisten, ACTA en andere instellingen met wie wij patiënten delen. Landelijk 
werken we samen met andere centra voor bijzondere tandheelkunde (CBT’s) en met de wetenschappelijke 
verenigingen om kennis en kunde te delen, te ontwikkelen en te verspreiden.  

4.2. Algemeen beleid in het verslagjaar 

Het beleid in 2015 stond in het teken van de verdere ontwikkeling van de professionaliteit binnen de 
organisatie, het invoeren van een nieuw patiëntenregistratiesysteem (OASE) en het verbeteren van de 
patiënt-vriendelijkheid en de samenwerking met WLZ-instellingen. Op deze punten is voortgang geboekt, zie 
hiervoor verder in dit hoofdstuk. 
 

4.3. Meerjarenbeleidsplan  “groei door samenwerking” 

Vorig jaar is besloten een meerjarenbeleidsplan te maken op basis waarvan de koers van SBT de komende 
jaren kan worden uitgestippeld. Dit was ook één van de aanbevelingen die uit de visitatie van Cobijt in 2015 
naar voren kwam.  
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Voor de formulering van dit beleidsplan hebben we verschillende betrokkenen gevraagd hieraan een bijdrage 
te leveren. In 2015 heeft het managementteam en de ondernemingsraad een sterkte-zwakte analyse 
opgesteld en aangegeven welke doelen op langere termijn nagestreefd moeten worden.  Ook de Raad van 
Toezicht heeft in 2015 input gegeven over de te volgen beleidskoers. 
De resultaten van het patiënttevredenheidsonderzoek (2015) en de uitkomsten van het medewerkers 
tevredenheidsonderzoek (2015) zijn nadrukkelijk bij de totstandkoming van het meerjarenbeleidsplan 
betrokken.   
Daarnaast zijn in de omgevingsanalyse de voor SBT van belang zijnde externe ontwikkelingen en trends in 
kaart gebracht. Hiermee heeft de organisatie rekening gehouden bij de formulering van het 
meerjarenbeleidsplan. Dit tezamen heeft geleid tot een geactualiseerde missie en visie, en de formulering 
van de beleidsvoornemens voor de komende jaren.  
 
De organisatieontwikkeling zal in het teken moeten staan van verbetering van de patiëntenzorg, verdere 
professionalisering, multidisciplinaire samenwerking en het intensiveren van de samenwerkingsrelaties met 
andere professionals en organisaties met wie SBT de zorg voor patiënten deelt.     
Om dat succesvol te laten verlopen zal ook de besturing van de organisatie de gewenste ontwikkeling 
moeten stimuleren en faciliteren. Een passende organisatie-inrichting en bestuursmodel  is hiermee een van 
de kritische succesfactoren voor dit meerjarenbeleidsplan.  
 
Formeel zal het meerjarenbeleidsplan in 2016 kunnen worden vastgesteld. In dat jaar zal ook  een voorstel 
voor aanpassing van het bestuursmodel aan de organisatie ter bespreking en vaststelling worden 
voorgelegd. Het meerjarenbeleidsplan is te raadplegen op de website van SBT: www.sbt.nl  
De geactualiseerde missie en visie zijn reeds opgenomen in dit jaarverslag. 

4.4. Kwaliteitsbeleid  

Het kwaliteitsbeleid van SBT staat in het teken van het optimaliseren van de patiëntenzorg. Het bestaat uit 
verschillende aspecten, zoals het bevorderen van samenwerking, het voldoen aan richtlijnen, het opleiden 
van medewerkers en het leren van incidenten en klachten. In deze paragraaf wordt op de verschillende 
aspecten van het kwaliteitsbeleid aangegeven welke inspanningen in het verslagjaar geleverd zijn en welke 
voortgang geboekt is. 

4.4.1. Kwaliteit van de patiëntenzorg 

Een belangrijk fundament van het kwaliteitssysteem zijn de richtlijnen die iedere 2 jaar, of eerder als gevolg 
van veranderingen in het beleid of binnen het vakgebied, worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 
Indien nodig worden nieuwe richtlijnen of procesbeschrijving opgesteld. Bij het opstellen en de evaluatie van 
de richtlijnen zijn alle behandelaars en de ondersteunende afdelingen van SBT betrokken.  
Richtlijnen/procesbeschrijving worden vastgesteld in het managementoverleg van SBT. Er is per richtlijn één 
tandarts belast met de aansturing en het beheer ervan. De richtlijnen/procesbeschrijving zijn op intranet 
beschikbaar gemaakt voor de medewerkers. 
Het naleven van de richtlijnen/procesbeschrijvingen wordt periodiek getoetst. In het verslagjaar hebben alle 
medewerkers met succes een toets afgelegd over de parate kennis van de hygiënerichtlijn. In 2015 is de 
landelijke MRSA geïmplementeerd. 
Tijdens de afdelingsoverleggen vinden altijd casuïstiekbesprekingen plaats en wordt beleid besproken. In het 
verslagjaar vonden vier combinatie-overleggen met behandelaars van alle afdelingen plaats, om complexe 
casuïstiek te bespreken. 
Door betere samenwerking met WLZ-voorzieningen streeft SBT ook kwaliteitsverbetering van de 
patiëntenzorg voor de patiënten die daar verblijven na. In 2015 is in Jan Bonga (AMSTA) een 
behandelkamer in gebruik genomen waar de bewoners van Jan Bonga en cliënten van Amsta uit de 
omgeving behandeld kunnen worden. Tevens is een aanvang gemaakt met de realisatie van een 
behandelkamer op de Werf (Cordaan) in Amsterdam noord. Die zal naar verwachting in 2016 in gebruik 
kunnen worden genomen. 

4.4.2. Certificering en visitaties 

In 2014 is SBT gevisiteerd door het Centraal Overleg Bijzondere Tandheelkunde (COBIJT) en de 
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA).  

http://www.sbt.nl/
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Beide visitaties zijn met goed gevolg afgesloten en hebben geleid tot een (her)accreditatie. SBT is tot 2019 
geaccrediteerd als Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde en is voor een periode van vijf jaar 
geaccrediteerd voor behandelingen onder algehele anesthesie. 
De aanbevelingen van de visitatierapporten, die ook op de website te raadplegen zijn, worden betrokken bij 
de jaarplanvorming. SBT zal in 2016 een interne audit uitvoeren om de kwaliteit van de zorg te bewaken. 

4.4.3. Veilig Incidenten Melden (VIM)  

SBT hecht groot belang aan  het signaleren van incidenten in de patiëntenzorg. Bij iedere melding wordt 
gekeken of de werkwijze of een richtlijn/procesbeschrijving aangepast moet worden om de kwaliteit te 
verbeteren en risico’s te verminderen. 
In de VIM-commissie hebben medewerkers van SBT en heeft een medewerker van ACTA zitting. 
De samenstelling van de commissie was in 2015 als volgt: Peter Wetselaar (ACTA, voorzitter a.i.), Menno 
Krap (MFP), Marloes Meiland – de Boer (A&G) en Regina van Mierlo (ondersteunend personeel). vanaf 
januari 2015 tot mei 2015 heeft Guusje Schipper tijdens de afwezigheid van Marloes Meiland – de Boer 
waargenomen in de VIM-commissie. 
In 2015 werden 11 VIM-meldingen gedaan, waarbij de VIM-commissie 9 keer advies uitbracht. Bij alle 
meldingen zijn direct intern acties ondernomen.  

4.4.4. Klachtenbehandeling 

SBT heeft samen met ACTA en de opleiding mondzorgkunde van de Hogeschool InHolland (OMZ HinH) een 
commissie voor onafhankelijke klachtenbehandeling. In de klachtenregeling van SBT wordt ervan uitgegaan, 
dat de patiënt zich in eerste instantie met zijn klacht tot zijn eigen SBT-tandarts of -medewerker wendt om de 
klacht te bespreken en op te lossen. Leidt dit niet tot een bevredigend resultaat, dan kan hij zich wenden tot 
het hoofd van de betreffende afdeling. Ook kan de patiënt zich wenden tot de klachtenfunctionaris om te 
bemiddelen bij de klacht. Indien de bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet tot een bevredigend 
resultaat voor de patiënt leidt dan wordt de klacht voorgelegd aan de gezamenlijke klachtencommissie van 
ACTA, SBT en OMZ HinH. De patiënt kan zich ook rechtstreeks wenden tot de klachtencommissie.  
In de betreffende klachtencommissie hebben medewerkers van SBT, ACTA en OMZ HinH zitting. De 
commissie wordt geleid door een onafhankelijke voorzitter, een jurist, die niet in dienst is van een van de drie 
organisaties. In totaal zijn in 2015 193 klachten ontvangen. 
Tien cliënten van SBT hebben zich tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris gewend , acht hiervan konden 
zonder tussenkomst van de Klachtencommissie worden opgelost.  
Twee klachten van patiënten van SBT zijn aan de onafhankelijke klachtencommissie voorgelegd. 
 
Klachtenformulieren en het reglement van de klachtenregeling zijn verkrijgbaar bij de receptie van SBT en te 
raadplegen op de website van SBT. 

4.4.5. Kwaliteit van de organisatie 

Met het nieuwe patiënt informatiesysteem is de intake van patiënten, de vastlegging van diagnostische 
gegevens en de opstelling van  het behandelplan en de behandelovereenkomst gestandaardiseerd. 
De procesbeschrijvingen en beschrijving van de administratieve organisatie zijn in het verslagjaar aangepast 
aan de nieuwe situatie. De invoering bracht extra werk met zich mee en nieuwe werkwijzen moesten in de 
plaats moesten komen van de oude werkwijzen, hetgeen voor de hele organisatie een extra belasting was. 
Geconcludeerd moet worden dat de invoering van OASE succesvol is verlopen en dat binnen SBT met dit 
systeem zowel inhoudelijk als administratief een betere borging is voor de kwaliteit van de processen.  
Mede door de invoering van OASE is voortgang geboekt op de realisatie van taakoverdraagbaarheid tussen 
de assistentes en de administratie en is de borging van de financiële processen sterk verbeterd.  
OASE biedt meer mogelijkheden om de wachttijden, ontslagbeleid en de uitkomsten van zorg te monitoren. 
Deze mogelijkheden zullen in 2016 benut moeten gaan worden. 

4.5. Risicomanagement en Veiligheidsbeleid 

Naast het kwaliteitsbeleid is het beheersen van risico’s en veiligheid zowel voor de patiëntenzorg als voor de 
medewerkers van SBT van belang.  
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4.5.1. Integraal risicomanagement 

In het verslagjaar is een integrale risicoanalyse uitgevoerd en besproken met het managementteam, de 
ondernemingsraad en de Raad van Toezicht. De risico’s zijn gewogen naar waarschijnlijkheid en impact. Op 
basis hiervan zijn de 10 belangrijkste risico’s opgenomen in het jaarplan. Jaarlijks wordt de integrale 
risicoanalyse geactualiseerd. 
De belangrijkste risico’s betreffen:  
• Risico’s verbonden aan de patiëntenzorg en geschillen met patiënten over het resultaat en de in rekening 

gebrachte kosten (eigen bijdragen) voor de behandeling. Mogelijk letsel aan de patiënt van een niet 
adequate klachtenbehandeling kan negatieve publiciteit geven en gevolgen hebben voor het vertrouwen 
dat patiënten in SBT stellen. Het toepassen en actueel houden van de behandelrichtlijnen, het maken 
van behandelplannen en –begrotingen met informed consent, een adequate klachtenprocedure en veilig 
incidenten melden is de set van maatregelen om dit risico te beperken. Zie ook 4.5.2 en 4.5.3 waarin het 
bewaken van een veilige behandel-omgeving en apparatuur wordt toegelicht. 

• Financiële risico’s. SBT is een kleine organisatie en beschikt niet over een weerstandsvermogen. Dit 
betekent dat, indien in de keten productie, administratie en facturatie een schakel hapert of een tijd niet 
goed functioneert er een liquiditeitsprobleem kan ontstaan. Dit is bedreigend voor de continuïteit van de 
organisatie. Maatregelen om dit risico te verminderen zijn een strakke monitoring van de keten en de 
daaraan verbonden doelstellingen, maand en kwartaalrapportages en het overdraagbaar maken van 
taken. Met de invoering van OASE in 2015 zijn de bewakings- en rapportagemogelijkheden verbeterd. 
Desalniettemin dient de organisatie op dit risico alert te blijven. 

• Risico’s verbonden aan het onvoldoende internaliseren van maatschappelijke en wetenschappelijke 
ontwikkelingen. SBT is een gespecialiseerd behandelinstituut dat moet meegaan met zijn tijd. De 
maatschappij verwacht in toenemende mate dat clinici zich toetsbaar opstellen en kritisch zijn op hun 
handelen en met collega’s aantoonbaar streven naar kwaliteitsverbetering en onderbouwing van de 
behandelmethode. De geloofwaardigheid van de organisatie naar de zorgverzekeraars, 
samenwerkingspartners en patiënten zal afnemen of verloren gaan als SBT zich hier niet zichtbaar mee 
bezig houdt. Dit is op middellange termijn bedreigend voor het voortbestaan van SBT en de bijzondere 
tandheelkunde. Om dit te bewerkstelligen is een reorganisatie in voorbereiding om de aansturing van de 
teams meer te focussen op inhoudelijke ontwikkeling, multidisciplinaire samenwerking en practice based 
werken. Daarnaast wordt meer en gestructureerd aandacht gegeven aan de communicatie met 
verwijzers en belanghebbenden om SBT als professionele klinische organisatie over het voetlicht te 
brengen.  

• Risico’s op het terrein van automatisering. De beschikbaarheid en de veiligheid van systemen die SBT in 
gebruik heeft zijn essentieel voor de uitvoering van de operationele activiteiten. Door uitval kunnen de 
behandelingen en de administratieve processen niet worden uitgevoerd, met als gevolg productieverlies, 
waardoor verlies aan inkomsten ontstaat en verlies van het vertrouwen van onze patiënten. Dit is bij 
calamiteiten nooit geheel uit te sluiten. SBT maakt gebruik van het netwerk en de services van de VU en 
van gespecialiseerde eigen applicaties van andere leveranciers. De beschikbaarheid, kwaliteit en 
redundantie van het netwerk en de applicaties en het testen en indien nodig verbeteren hiervan is een 
focus in ons automatiseringsbeleid en in het overleg met onze leveranciers die het belang hiervan 
onderkennen. 

4.5.2. De veiligheid van de zorg 

De veiligheid voor de patiënten en medewerkers van SBT wordt op verschillende manieren gewaarborgd. 
Allereerst door het actueel houden van de kennis en kunde van de medewerkers. 
Met het Slotervaartziekenhuis en het  VUmc zijn overeenkomsten voor opvang van ernstige medisch-
tandheelkundige incidenten die voortvloeien uit een behandeling onder algehele anesthesie gesloten. In 
2015 hebben we hiervan één keer gebruik moeten maken. Voor overige medisch incidenten wordt gebruik 
gemaakt van de incidenten- en calamiteitenopvang van ACTA. 

4.5.3. De veiligheid van accommodatie en outillage 

SBT zorgt ervoor dat alle nieuw in te zetten apparatuur vóór ingebruikname gecontroleerd wordt op 
functionaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid en zorgt voor regelmatige controle en onderhoud van de in 
gebruik zijnde apparatuur. 
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Voor zover medische gassen (lachgas, zuurstof e.d.) worden gebruikt, geschiedt dit in het kader van een 
gassenbeheerssysteem. Ook voldoen onze behandelkamers waar behandelingen onder algehele anesthesie 
worden uitgevoerd of onder lachgassedatie aan de actuele eisen die hiervoor gelden. 
In het kader van de veiligheid wordt samen met ACTA  en de Hogeschool InHolland deelgenomen aan de 
bedrijfshulpverleningsdienst en wordt regelmatig het ‘Ontruimingsprotocol’ geoefend. 
SBT heeft een contract met een gecertificeerde Arbodienst en heeft in 2014 een RI&E laten uitvoeren. 
Op grond van deze RI&E zijn in overleg met de OR de nog openstaande punten geprioriteerd en is voor 
2015 een plan van aanpak gemaakt om dit verder op te pakken. Dit betrof vooral kleine verbeteringen aan de 
outillage en instructies over het gebruik van de aanwezige voorzieningen. Daarnaast is het draaiboek 
calamiteiten aangepast naar aanleiding van de ervaringen bij een stroomuitval. 

4.6. Patiëntgerichtheid 

SBT hecht grote waarde aan goede bereikbaarheid, toegankelijkheid en patiëntgerichtheid. 
Voor mensen met een lichamelijke beperking bieden wij parkeerplekken aan  in de garage bij het ACTA-
gebouw. Tevens zijn de invaliden parkeerplekken bij onze locatie uitgebreid. Hierdoor is de bereikbaarheid 
van SBT voor mensen met een lichamelijke beperking sterk verbeterd. 

4.6.1. Toegankelijkheid 

In 2015 waren de wachttijden voor een eerste consult (intake) gemiddeld 4 tot 8 weken, afhankelijk van de 
benodigde differentiatie. In geval van een spoedgeval of pijnklacht worden patiënten direct geholpen. 
Met de invoering van het nieuwe automatiseringssysteem heeft SBT betere mogelijkheden om de 
wachttijden te monitoren.  Eind 2015 werden er voor nieuwe patiënten op de afdelingen MFP/TMD,  
pedodontologie en gerodontologie geen wachttijden meer gehanteerd. 
 

Tabel 4: Aantal nieuwe, behandelde en ontslagen patiënten totaal en naar leeftijd 
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Tabel 5: Aantal nieuwe, behandelde en ontslagen patiënten jonger dan 18 jaar 

 
 

 

 

 

 

 

Tabel 6: Aantal nieuwe, behandelde en ontslagen patiënten ouder dan 18 jaar 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

4.6.2. Patiënttevredenheid 

In 2015 is de vergrote wachtkamer in gebruik genomen en zijn bij een aantal behandelruimtes bouwkundige 
voorzieningen getroffen om de privacy te vergroten. Dit zijn acties op de verbetersuggesties uit het 
patiënttevredenheidsonderzoek uit 2014. 
In 2016 zal weer een patiënttevredenheidsonderzoek gehouden  worden. 
 

4.6.3. Kwetsbare ouderen en mondzorg in AWBZ (WLZ) voorzieningen 

Het beleid om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen heeft gevolgen voor de vraag naar 
bijzondere tandheelkunde in WLZ-(AWBZ)voorzieningen en in de eerste lijn. 
Binnen deze instellingen ontstaat steeds meer behoefte aan tandartsen, mondhygiënisten en preventie-
assistenten die voor die specifieke patiëntencategorie over voldoende kennis en kunde beschikken. 
Ook in de eerste lijn zien we de vraag naar bijzondere tandheelkunde voor kwetsbare patiënten toenemen. 
SBT heeft in 2014 het initiatief genomen om de landelijke opleiding tandarts geriatrie op te zetten . 
Daarnaast is SBT penvoerder voor het project “De mond niet vergeten!” dat wordt gefinancierd door de 
Stichting Achmea Gezondheidszorg en dat zich richt op het verbeteren van de mondzorg voor zelfstandig 
wonende kwetsbare ouderen. Dit project heeft een doorlooptijd van 3 jaar. 
De komende jaren zal de bijdrage die SBT kan leveren aan de kwaliteit van de mondzorg voor geriatrische 
patiënten hoog op de ontwikkelagenda staan. 

4.7. Interne organisatie, medewerkers en opleidingen 

Goede interne communicatie, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden dragen bij tot een 
werkklimaat dat stimuleert tot presteren, inzet, collegialiteit en plezier in het werk. De cijfermatige aspecten 
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over het medewerkersbestand staan in het financieel jaarverslag. In 2015 is een 
medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd en  veel aandacht gegeven aan het opleidingsbeleid en 
het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden.   

4.7.1. Medewerkerstevredenheidsonderzoek 

In 2015 is een medewerkers tevredenheidsonderzoek gehouden. Het vorige onderzoek was in 2012. 
De uitkomsten 2015 geven over het algemeen een positiever beeld van de waardering van de organisatie 
(gemiddeld rapportcijfer 8,1) dan het onderzoek in 2012. De medewerkers zijn tevreden over hun baan, trots 
op hun prestaties, vinden SBT een mooie en zinvolle organisatie, maar geven ook aan dat het op sommige 
punten beter kan of moet zoals de multidisciplinaire samenwerking, werksfeer, waardering en een betere PR. 
Wat beter kan, gaan we verbeteren.  
Voor het jaarplan 2016 worden de volgende acties aan het onderzoek verbonden  

• De administratieve belasting verminderen om de werkdruk en werkplezier te verbeteren 
• De planning transparanter maken 
• Het werkoverleg standaardiseren voor organisatiezaken en verbeteren  
• De organisatiestructuur afmaken 
• De beloning structureel verbeteren 
• De multidisciplinaire samenwerking verbeteren 
• De vergoedingsregeling studiekosten evalueren 

Voor het meerjarenbeleidsplan (zie paragraaf 4.3) geldt: 
• Externe financiering zoeken voor de kosten van de opleidingen tot gedifferentieerd tandarts 
• Minder tandartsen in opleiding nemen 
• Trots op de organisatie en positieve waardering voor individuele prestaties stimuleren 
• Bekendheid en externe beeldvorming van SBT als “merk” (PR) verbeteren. 

4.7.2. Formatie en capaciteit 

In 2015 is de formatie en daarmee de capaciteit voor patiëntenzorg uitgebreid. Hiermee is de stoelbezetting 
toegenomen en zijn mogelijkheden om binnen onze huidige ruimte te expanderen uitgeput. Verdere 
uitbreiding van de behandelcapaciteit is alleen nog mogelijk door behandelruimtes in gebruik te nemen 
binnen of buiten het ACTA gebouw. 
De medewerkers blijven doorgaans lang verbonden aan SBT, waardoor ieder jaar de gemiddelde leeftijd iets 
toeneemt. 
 
Tabel 7 : leeftijdsopbouw medewerkers 
Leeftijdklassen 2015   2014 
1 t/m 24 9  9,2% 

 
4  4,2% 

25 t/m 34 22  22,4% 
 

31  32,3% 
35 t/m 44 16  16,3% 

 
13  13,5% 

45 t/m 54 34  34,7% 
 

31  32,3% 
55 t/m 64 16  16,3% 

 
17  17,7% 

65 en ouder 1  1,0% 
 

-    0,0% 

Totaal 
              

98  100,0%   96  100,0% 
 
SBT heeft een hoge parttimefactor. Bewust wordt gestuurd op grotere dienstverbanden om de samenhang 
en coördinatie binnen de organisatie te versterken. In 2015 is de parttimefactor ten opzichte van 2014 
afgenomen. Dit beleid wordt de komende jaren voortgezet. 
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Tabel 8: parttimefactor binnen SBT 
Parttimefactor 2015   2014 
0,20 of minder 15  15,3% 

 
16  16,7% 

0,21 t/m 0,40 18  18,4% 
 

22  22,9% 
0,41 t/m 0,60 11  11,2% 

 
10  10,4% 

0,61 t/m 0,80 25  25,5% 
 

19  19,8% 
0,81 t/m 1,00 21  21,4% 

 
23  24,0% 

1,01 of meer 8  8,2% 
 

6  6,3% 
Totaal 98  100,0%   96  100,0% 

4.7.3. Honoreringsbeleid 

SBT volgt de CAO-zorgverzekeraars. De beleidsrichtlijnen van de NZa stellen voor tandartsen en 
medewerkers een maximum salarisniveau vast. De beleidsregels van de NZa zijn op dit punt verruimd. 
Op grond hiervan kon het inschalingsbeleid van SBT verbeterd en meer marktconform worden gemaakt. 
De Ondernemingsraad heeft ingestemd met het nieuwe inschalingsbeleid dat per 1 januari 2016 zal worden 
toegepast.  

4.7.4. Opleidingsbeleid 

De tandartsen en psychologen hebben allen een BIG-registratie. SBT streeft ernaar dat elke tandarts over 
tenminste één differentiatie beschikt of een opleidingstraject hiertoe volgt. 
SBT voert een actief beleid op het gebied van scholing van alle medewerkers, zoals scholing in de 
bijzondere tandheelkunde, in nieuwe ontwikkelingen in de algemene tandheelkunde en regelmatig in Basic 
Life Support of Immediate Life Support (voor tandartsen die behandelingen onder algehele anesthesie 
uitvoeren op locatie SBT), tilliftcursus, en röntgencursus voor assistenten. In 2015 is het opleidingsplan 2015 
vastgesteld waarin bovengenoemde onderdelen zijn opgenomen. Daarnaast heeft iedereen in 2015 een 
cursus timemanagement en een cursus omgaan met klachten gevolgd en konden belangstellenden 
intekenen bij een cursus professioneel presenteren. Hiervan hebben 26 medewerkers gebruik gemaakt. 
Het resterende opleidingsbudget, na aftrek van de collectief te betalen opleidingen, is in 2015 verdeeld onder 
de medewerkers, zodat vanaf 2015 iedere medewerker over een individueel opleidingsbudget beschikt. 

4.7.5. Ziekteverzuim  

SBT voert, ondersteund door de arbodienst Zorg van de Zaak, een actief verzuimbeleid. Daarnaast beschikt 
SBT over een vertrouwenspersoon. 
 
In onderstaande tabel wordt het verloop van het verzuimpercentage (excl. zwangerschap ) gegeven. 
Ziekteverzuim 2015 2014 2013 
Ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof 4,56% 6,37% 3,55% 

 
In 2015 werd SBT wederom geconfronteerd met een aantal langdurig zieke medewerkers. In een kleine 
organisatie heeft dat direct consequenties voor het verzuimpercentage. In 2015 lag het landelijke 
verzuimpercentage in de gezondheids- welzijnszorg hoger, namelijk op 4,7%. Gecorrigeerd voor het verzuim 
van de langdurig zieken langer dan 6 maanden komt het verzuimpercentage uit op 3,26%. 
In 2015 is het percentage zwangerschapsverlof 2,12%. 
 
 
 
 
 
 

4.7.6. Opleidingen bijzondere tandheelkunde  

SBT voelt medeverantwoordelijkheid om tandartsen op te leiden in de bijzondere tandheelkunde. De SBT-
staf is, samen met anderen, actief bij het ontwikkelen en realiseren van de landelijke onderwijsprogramma’s 
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voor deze opleidingen. Tevens biedt SBT aan tandartsen die een dergelijke differentiatie-opleiding volgen de 
gelegenheid kennis en ervaring op te doen in het behandelen van patiënten. 
De zorgverzekeraars hebben SBT gevraagd landelijke opleidingen voor tandarts MFP en tandarts geriatrie te 
ontwikkelen en hebben hiervoor geoormerkte middelen ter beschikking gesteld. Deze opleidingen staan 
onder auspiciën van de desbetreffende wetenschappelijke verenigingen. Het curriculum voor de opleiding 
tandarts geriatrie is inmiddels door de wetenschappelijke vereniging (Nederlandse Vereniging voor 
Gerodontologie, NVGd) goedgekeurd. In december 2015 heeft de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie 
en Prothetische Tandheelkunde, NVGPT het landelijke opleidingsplan voor de opleiding MFP vastgesteld.  
In 2015 waren totaal 13 tandartsen in opleiding bij SBT in dienst. 
 
Tabel: Tandartsen in opleiding  

Afdeling 2015 2014 
Angstbegeleiding 3 3 
Gehandicaptenzorg 5 4 
Gerodontologie 1 1 
MFP 4 4 
Stage pedodontologie (2) (2) 

  
De financiële verantwoording van de opleidingswerkzaamheden zijn opgenomen in de jaarrekening van SBT 
en van de Stichting Bevordering Bijzondere Tandheelkunde (SBBT). 

4.7.7. Vooruitblik 2016 

In 2016 verwachten we bedrijfseconomisch geen grote veranderingen ten opzichte van 2015. 
Beleidsmatig zal het jaar in het teken staan van een verder intensivering van de samenwerking met de 
ziekenhuizen en de WLZ –instellingen. Daarnaast zullen spreekuren mondheelkunde en orthodontie 
gerealiseerd worden. Op de agenda staat de definitieve vaststelling van het meerjarenbeleidplan en de 
besluitvorming over de definitieve inrichting van de organisatie en de bestuursstructuur. Voorts zal in 2016 
de rooster en agenda planning verder verbeterd worden door gebruik te maken van de mogelijkheden die 
OASE biedt. Meer aandacht voor de kwaliteit van de patiëntenzorg en het streven naar  protocollen zal de 
kwaliteit van de patiëntenzorg te goede komen en daarmee bijdragen aan de positie van SBT. 
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Ontwikkeling urenproductie   

5| Financieel beleid 
SBT sluit 2015 af met een klein negatief resultaat uit gewone bedrijfsvoering van €- 3.279. 
Zie voor de cijfermatige verantwoording het financiële jaarverslag.  
 
Financiering en bekostiging  
De vergoeding van de Bijzondere Tandheelkunde geschiedt op grond van de Basisverzekering. De kosten 
van de Bijzondere Tandheelkunde vallen onder het eigen risico. Voor bepaalde behandelingen moet SBT 
een eigen bijdrage aan patiënten in rekening brengen. 
In het Lokaal Overleg bespreekt SBT het beleid en is (financiële) verantwoording afgelegd aan de 
vertegenwoordigers van de zorgverzekeraars (Achmea/Zilveren Kruis en CZ). 
De NZa heeft in december 2015 op voorstel van het Lokaal Overleg met toepassing van de richtlijnen de 
uurtarieven van SBT voor 2015 vastgesteld. 
De productie  lag in 2015 circa 12 uur hoger dan afgesproken met de verzekeraars (20.100 uur). 
 

Tabel  9: Ontwikkeling urenproductie mondzorg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toelichting:  2005 t/m 2010 locatie Louwesweg 
  2010 t/m 2015 locatie Gustav Mahlerlaan 
 
 
Voor 2016 is, op basis van het voorstel met verzekeraars, een nieuw tarief door de NZa vastgesteld. 
Dit tarief past bij de begroting die SBT voor 2016 heeft opgesteld en is gebaseerd op 20.300 uur. 
 
Verzekeraars en NZa hebben er in toegestemd ook het te verrekenen exploitatieoverschot 2014 te 
reserveren voor afkoop van het maatwerk van SBT in de nieuwbouw aan de Gustav Mahlerlaan. 
Financieel verwachten we in 2016 een stabiel jaar.  

5.1. Huurovereenkomst 

SBT huurt de ruimte aan de Gustav Mahlerlaan van de Vrije Universiteit. Er was nog geen getekende 
huurovereenkomst tussen SBT en de Vrije Universiteit. In december 2015 zijn partijen tot definitieve 
overeenstemming gekomen en is de huurovereenkomst getekend. Afgesproken is in 2016 de huur van 
nieuwe ruimtes en de afkoop van het maatwerk overeen te komen. 
 
  



JAARREKENING 2015 
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6.1. Balans per 31 december 2015 
 (na resultaatbestemming) 
 
 Ref. 31-12-2015 31-12-2014 
  € € 
ACTIVA    
    
Vaste activa    
    
Materiële vaste activa 1 764.312 760.180 
Totaal vaste activa  764.312 760.180 
    
Vlottende activa    
    
Debiteuren en overige vorderingen 2 979.292 940.740 
Liquide middelen 3 369.759 375.565 
Totaal vlottende activa  1.349.051 1.316.305 
    
Totaal activa  2.113.363 2.076.485 
    
  31-12-2015 31-12-2014 
PASSIVA  € € 
    
Eigen vermogen    
Bestemmingsreserves 4 37.069 66.395 
Algemene en overige reserves 5 102.150 0 
Totaal eigen vermogen  139.219 66.395 
    
Voorzieningen 6 72.212 30.490 
    
Langlopende schulden 7 328.382 370.401 
    
Kortlopende schulden    
Nog in tarieven te verrekenen 8 557.643 561.168 
Overige kortlopende schulden 9 1.015.907 1.048.031 
  1.573.550 1.609.199 
    
Totaal passiva  2.113.363 2.076.485 
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6.2. Resultatenrekening over 2015 

 Ref. 2015 2014 
  € € 
    
BEDRIJFSOPBRENGSTEN    
    
Opbrengsten bijzondere tandheelkunde 10 6.955.299 6.902.899 
    
    
Som der bedrijfsopbrengsten  6.955.299 6.902.899 
    
    
BEDRIJFSLASTEN    
    
Personeelskosten 11 4.477.245 4.214.652 
Afschrijving op materiële vaste activa 12 136.871 103.017 
Overige bedrijfskosten 13 2.327.201 2.400.282 
    
Som der bedrijfslasten  6.941.317 6.717.951 
    
BEDRIJFSRESULTAAT  13.982 184.948 
    
Financiële baten en lasten 14 -17.261 -18.889 
    
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING  -3.279 166.059 
    
Buitengewone baten en lasten 15 101.904 0 
    
RESULTAAT BOEKJAAR  98.625 166.059 
    
    
RESULTAATSBESTEMMING    
    
Het resultaat is als volgt verdeeld:  2015 2014 
  € € 
Toevoeging/(onttrekking):    
Algemene en overige reserves  102.150 0 
Nog in tarieven te verrekenen  -3.525 166.059 
  98.625 166.059 
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6.3. Kasstroomoverzicht over 2015 

 2015 2014 
 € € € € 
Kasstroom uit operationele activiteiten     
     
Bedrijfsresultaat   13.982  184.948 
     
Aanpassingen voor:     
• Afschrijvingen 136.871  103.767  
• Bestemmingsreserves -29.326  -52.479  
• Voorzieningen 41.722  30.490  
  149.267  81.778 
Verandering in vlottende middelen:     
• Vorderingen -38.552  179.358  
• Kortlopende schulden (excl. schulden aan 

kredietinstellingen) -33.102  -67.605 
 

• Resultaat oude jaren verrekend in tarief 0  -172.446  
  -71.654  -60.693 
     
     
Kasstroom uit bedrijfsoperaties  91.595  206.033 
     
Ontvangen interest 65  36  
Betaalde interest -17.326  -18.925  
Buitengewoon resultaat 101.904  0  
  84.643  -18.889 
     
     
Kasstroom uit operationele activiteiten  176.238  187.144 
     
Kasstroom uit investeringsactiviteiten     
     
Investeringen materiële vaste activa -142.999  -197.976  
Desinvesteringen materiële vaste activa 1.996  0  
     
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten  -141.003  -197.976 
     
Kasstroom uit financieringsactiviteiten     
     
Nieuw opgenomen leningen 0  0  
Aflossing langlopende schulden -41.041  -39.258  
     
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten  -41.041  -39.258 
     
Mutatie geldmiddelen  -5.806  -50.090 
     
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:     
     
Stand geldmiddelen per 1 januari  375.565  425.655 
Stand geldmiddelen per 31 december  369.759  375.565 
Mutaties geldmiddelen  -5.806  -50.090 
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6.4. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Algemeen       
        
Algemene gegevens en groepsverhoudingen     
Stichting Bijzondere Tandheelkunde (hierna SBT) is statutair (en feitelijk) gevestigd te Amsterdam, op het 
adres Gustav Mahlerlaan 3004. 
De belangrijkste activiteiten zijn het verlenen van zorg in het kader van bijzondere tandheelkunde en het 
bieden van praktijk-ervaringsplaatsen aan tandartsen in opleiding voor een differentiatie. 
        
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening     
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi.  SBT is een 
instelling die van rechtswege als toegelaten is aangemerkt.                                                                                                                           
        
Continuïteitsveronderstelling      
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 
        
Vergelijking met voorgaand jaar      
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. 
De cijfers voor 2014 zijn, waar nodig, geherrubriceerd ten einde vergelijkbaarheid met 2015 mogelijk te 
maken. 
        
Verbonden rechtspersonen 
SBT werkt samen met Stichting Bevordering Bijzondere Tandheelkunde (hierna SBBT) te Amsterdam. 
Omdat het bestuur en de Raad van Toezicht van beide stichtingen dezelfde zijn, is hier sprake van 
verbonden rechtspersonen. SBBT verzorgt landelijke opleidingen voor tandartsen in de bijzondere 
tandheelkunde. Omdat dit mede gebeurt met personeel en andere faciliteiten van SBT, worden deze op 
geschatte kostprijs doorbelast aan de SBBT. In 2015 bedroeg deze doorbelasting € 65.288. 
        
Alle bedragen luiden in euro's.      
        
Grondslagen van waardering van activa en passiva    
        
Activa en passiva       
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening 
genummerd. 
        
Gebruik van schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde 
waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken 
van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 
        
Materiële vaste activa      
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van 
cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. 
De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het 
vast actief. 
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de  
lineaire methode op basis van de economische levensduur.     
De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:     
• Verbouwingen: 10%      
• Inventaris: 10-20%      
De materiële vaste activa waarvan de instelling krachtens een financiële leaseovereenkomst de 
economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst voortkomende 
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verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt 
gedurende de looptijd van de financiële leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht. 
        
Vorderingen        
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing 
van de effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en 
verliesrekening verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien 
geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). 
Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.  
        
Stichting Bijzondere Tandheelkunde     
                
Liquide middelen       
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan 
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale 
waarde. 
        
Bestemmingsreserves 
Bestemmingsreserve landelijke opleidingen bijzondere tandheelkunde. 
In afwijking van RJ655 worden de mutaties rechtstreeks verantwoord ten laste van de bestemmingsreserve. 
De reden is dat de uitgaven niet in de begroting zijn opgenomen waaraan de Nederlandse Zorgautoriteit 
toestemming verleent. 
        
Voorzieningen       
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 
bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang 
op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde van de 
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. 
Voorziening jubileumverplichting      
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De berekening is 
gebaseerd op een gemiddeld bedrag per voltijd werknemer. 
Voorziening individueel opleidingsbudget      
Deze voorziening betreft een voorziening voor toekomstige kosten van individuele opleidingen. Alle 
medewerkers van SBT beschikken over een individueel opleidingsbudget, waaraan jaarlijks een bedrag 
wordt toegekend. De medewerkers kunnen dit budget sparen en het saldo aanwenden voor hun bij-  en 
nascholing. Na 5 jaar valt het gebudgetteerde jaardeel vrij. 
        
Nog in tarieven te verrekenen      
De post "nog in tarieven te verrekenen", inzake resultaat 2015, is nog niet besproken met de 
zorgverzekeraars in het lokaal overleg en de NZa.                                                                                                                                                                                                
De NZa beleidsregels voor de financiering van instellingen voor bijzondere tandheelkunde, waaronder SBT, 
behelzen de financiering van de werkelijke kosten. Op basis van een begroting wordt door SBT een 
tariefvoorstel gedaan aan de NZa, samen met de representerende zorgverzekeraars. De NZa beslist 
daarover met een tariefbeschikking. Na afloop van een kalenderjaar worden de werkelijke kosten en 
opbrengsten afgerekend, op basis van de betreffende jaarrekening. In dit financieringssysteem is geen 
plaats voor een weerstandsvermogen of vrij besteedbaar vermogen. Dit geldt niet voor de zorg in WLZ 
instellingen omdat daar gewerkt wordt met jaarlijks door de NZa vastgestelde landelijke maximum tarieven. 
        
Schulden       
Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). 
        
Fonds Mobiele Unit SIGRA project      
SBT is eigenaar van de mobiele behandelunit. De mobiele unit maakte deel uit van het project om de 
mondzorg in verpleeghuizen (AWBZ nu WLZ) te verbeteren. De mobiele unit is uitgesloten van de 
pandovereenkomst met de bank.  
Het Fonds Mobiele Unit betreft de baten en lasten van het beschikbaar stellen van de mobiele unit en de 
bijbehorende tandartsassistente. Afgesproken is dat er geen verlies kan ontstaan in dit fonds en dat het 
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cumulatieve saldo besteed zal worden ten gunste van vervangen en verbeteringen van de mondzorg in WLZ 
instellingen. In 2015 is besloten de schuldpositie te laten vrijvallen ten gunste van het WLZ resultaat. Bij 
toekomstige verbeteringen en vervangen zal dit via afschrijvingslasten terugvloeien naar de algemene 
reserves. De kosten en baten van dit fonds zijn nooit via de resultatenrekening gelopen, derhalve valt dit 
buiten de afrekening met de NZa.      
        
Grondslagen van resultaatbepaling      
        
Algemeen       
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. 
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van 
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als 
deze gerealiseerd zijn. 
 
Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar 
toegerekend. 
        
Pensioenen       
De SBT heeft voor haar werknemers een toegezegde-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende 
werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van 
leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. 
SBT heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Zorg en 
Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. SBT heeft daarom de pensioenregeling 
verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde 
van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 
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6.5. Toelichting op de balans per 31 december 2015 

ACTIVA   
   
VASTE ACTIVA   
   
1. Materiële vaste activa   
   
De specificatie is als volgt 31-12-2015 31-12-2014 
 € € 
   
Verbouwingen 67.325 70.045 
Inventaris 696.987 690.135 
   
Totaal materiële vaste activa 764.312 760.180 
   
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven 2015 2014 
 € € 
   
Boekwaarde per 1 januari 760.180 665.971 
Bij: investeringen 142.999 197.976 
Af: afschrijvingen 136.871 103.767 
Af: desinvesteringen 1.996 0 
   
Boekwaarde per 31 januari 764.312 760.180 
   
Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar 
het mutatieoverzicht onder 6.6. 
   
VLOTTENDE ACTIVA   
   
2. Debiteuren en overige vorderingen   
   
De specificatie is als volgt: 31-12-2015 31-12-2014 
 € € 
Vorderingen op debiteuren 699.922 804.164 
Nog te factureren omzet 206.108 10.046 
Overige vorderingen:   

• Rekening-courant SBBT 19.895 67.596 
• Ziekengeld 2.623 12.352 
Vooruitbetaalde bedragen:   
• Abonnementen en verzekeringen 30.492 27.478 
• Individuele opleidingskosten 18.700 15.400 
Nog te ontvangen bedragen:   
• Diversen  1.552 3.704 
   
Totaal overige vorderingen 979.292 940.740 
   
Toelichting: 
Vorderingen op debiteuren: 
De voorziening die in aftrek is gebracht op de vorderingen op debiteuren bedraagt € 21.884 (voorgaand jaar € 11.785). 
 
Nog te factureren omzet: 
Het saldo nog te factureren omzet is aanzienlijk hoger dan de stand per 31-12-2014. Sinds 2015 maakt SBT gebruik van 
nieuwe software. Het oude programma zette de factuurdatum op de laatste dag van de factuurperiode. Het nieuwe programma 
zet de factuurdatum op de dag dat er daadwerkelijk gefactureerd wordt. Hierdoor is er een verschuiving tussen "vorderingen 
op debiteuren" en "nog te factureren omzet." 
 
De overige vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2015 (vervolg) 
 
3. Liquide middelen   
   
De specificatie is als volgt 31-12-2015 31-12-2014 
 € € 
   
Bankrekeningen 366.395 366.369 
Kas 3.361 9.196 
   
Totaal liquide middelen 369.759 375.565 
   
Toelichting: 
Bankrekeningen:  
SBT voert de administratie voor het project "De Mond Niet Vergeten". Voor de ontvangsten van subsidie gelden en voor het 
uitvoeren van betalingen is een apart bankrekeningnummer geopend. Verschillende medewerkers zijn betrokken bij dit project. 
De uren van deze medewerkers worden beschouwd als SBT bijdrage aan het project. Het positieve banksaldo is derhalve 
bedoeld voor het betalen van facturen van derden die een bijdrage leveren aan het project. Het saldo per 31-12-2015 bedraagt 
€ 59.999. Voor hetzelfde bedrag is een kortlopende schuld opgenomen op de balans onder overige kortlopende schulden. 
 
PASSIVA   
   
4. Eigen vermogen   
   
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-12-2015 31-12-2014 
 € € 
   
Bestemmingsreserves 37.069 66.395 
Algemene en overige reserves 102.150 0 
   
Totaal eigen vermogen 139.219 66.395 
   
Bestemmingsreserves   
 Saldo per Overige Saldo per 
Het verloop is als volgt weer te geven: 01-01-2015 mutaties 31-12-2015 
 € € € 
• Landelijke opleidingen bijzondere tandheelkunde 66.395 29.326 37.069 
    
Totaal bestemmingsreserves 66.395 29.326 37.069 
 
5. Algemene en overige reserves     

Het verloop is als volgt weer te geven 
Saldo per 

01-01-2015 
Resultaat 

bestemming 
Overige 

mutaties 
Saldo per 

31-12-2015 
 € € € € 
Algemene reserves:     
WLZ 0 102.150 0 102.150 
     
Totale algemene en overige reserves 0 102.150 0 102.150 

    
 

Toelichting:  
In overleg met  verzekeraars mag € 158.192 van het resultaat 2012 worden aangewend voor de ontwikkeling en start van onder 
andere de landelijke opleidingen MFP en gerodontologie. Per 31-12-2015 resteert € 37.069. 
 
 
6. Voorzieningen      
 Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per 
Het verloop is als volgt weer te geven 01-01-2015    31-12-2015 
 € € € € € 
Jubileumverplichtingen 0 22.800 0 0 22.800 
Individueel opleidingsbudget 30.490 41.640 19.647 3.071 49.412 
      
Totaal voorzieningen 30.490 64.440 19.647 3.071 72.212 
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Toelichting op de balans per 31 december 2015 (vervolg) 
 

Toelichting:                     
Jubileumverplichtingen: 
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op een gemiddeld 
bedrag van € 400 per voltijd werknemer.    
        
Individueel opleidingsbudget: 
Deze voorziening betreft een voorziening voor toekomstige kosten van individuele opleidingen. Alle medewerkers van SBT. 
beschikken over een individueel opleidingsbudget, waaraan jaarlijks een bedrag wordt gedoteerd. De medewerkers kunnen dit 
budget sparen en het saldo aanwenden voor hun bij-  en nascholing. Na 5 jaar valt het gebudgetteerde jaardeel vrij. 
 Deze voorziening is overwegend langlopend van karakter.         
 
7. Langlopende schulden   
   
De specificatie is als volgt 31-12-2015 31-12-2014 
 € € 
   
Overige langlopende schulden 328.382 370.401 
   
Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 328.382 370.401 
   
Het verloop is als volgt weer te geven: 2015 2014 
 € € 
   
Stand per 1 januari 411.442 450.700 
Bij: nieuwe leningen 0 0 
Af: aflossingen 41.041 39.258 
   
Stand per 31 december 370.401 411.442 
   
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 42.019 41.041 
   
Stand langlopende schulden per 31 december 328.382 370.401 
   
Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: 
 
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 42.019 41.041 
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 328.382 370.401 
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 147.479 184.495 

 
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. 
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. 
 
Toelichting: 
Tussen ACTA en SBT is met instemming van het CTG (momenteel NZa) te Utrecht, ZN Regiovertegenwoordiging en ZAO (opgegaan 
in AGIS) een achtergestelde lening van Euro 147.479,-  overeengekomen. 
Deze lening aan SBT is achtergesteld ten opzichte van alle crediteuren, de lening is niet rentedragend en zal niet opeisbaar zijn zolang 
de SBT of haar eventuele rechtsopvolger voor zover het de bijzondere tandheelkunde betreft, haar activiteiten in het kader van de 
bijzondere tandheelkunde niet staakt. Het saldo van deze lening zal door ACTA niet mogen worden verrekend met welke schuld dan 
ook die ACTA aan SBT heeft of in de toekomst zal krijgen. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2015 (vervolg) 
 
KORTLOPENDE SCHULDEN   
   
8. Nog in tarieven te verrekenen 31-12-2015 31-12-2014 
 € € 
   
Schuld uit hoofde van nacalculatie 557.643 561.168 
   
Totaal nog in tarieven te verrekenen 557.643 561.168 
   
 
Specificatie nog in tarieven te 
verrekenen 

     

      
 2011 2012 2013 2014 2015 
 € € € € € 
      
Saldo per 1 januari 0 172.446 224.129 567.555 561.168 
      
Mutaties boekjaar      
Nog in tarief te verrekenen 172.446 51.683 395.109 166.059 -3.525 
Betalingen/ontvangsten 0 0 -51.683 -172.446 0 
Subtotaal mutatie boekjaar 172.446 51.683 343.426 -6.387 -3.525 
      
Saldo per 31 december 172.446 224.129 567.555 561.168 557.643 
 
 
Toelichting: 
Het resultaat 2013 en 2014 is als geoormerkt geld gereserveerd voor de afkoop van het maatwerk van de nieuwbouw. Mocht de 
afkoop niet gerealiseerd worden dan zal het volledige resultaat 2013 en 2014 alsnog verrekend worden in de tarief vaststelling van 
volgend jaar. 
 
9. Overige kortlopende schulden   
   
De specificatie is als volgt: 31-12-2015 31-12-2014 
 € € 
Crediteuren 254.313 221.044 
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 42.019 41.041 
Belastingen en sociale premies  198.074 200.351 
Schulden terzake pensioenen  10.227 11.541 
Nog te betalen salarissen en vergoedingen 29.364 38.709 
Vakantiedagen 239.971 204.788 
Overige schulden:   
• Fonds Mobiele Unit SIGRA project 0 110.367 
• Reservering accountantskosten 10.433 1.392 
• Project “De Mond Niet Vergeten” 59.999 0 
   
Nog te betalen kosten:   
• Vergoedingen behandelaren niet in loondienst 14.604 9.446 
• Huisvestingskosten 99.485 156.304 
• Diverse kosten 57.418 53.048 
   
Totaal overige kortlopende schulden 1.015.907 1.048.031 
 
Toelichting: 
Fonds Mobiele Unit SIGRA project: 
SBT is eigenaar van deze mobiele behandelunit. Deze mobiele unit maakt deel uit van het project om de mondzorg in 
verpleeghuizen (AWBZ nu WLZ) te verbeteren. De mobiele unit is uitgesloten van de pandovereenkomst met de bank. Het Fonds 
Mobiele Unit betreft de baten en lasten van het beschikbaar stellen van de mobiele unit en de bijbehorende tandartsassistente. 
Afgesproken is dat er geen verlies kan ontstaan in dit fonds en dat het cumulatieve saldo besteed zal worden ten gunste van 
vervangen en verbeteringen van de mondzorg in WLZ instellingen. In 2015 is besloten de schuldpositie te laten vrijvallen ten gunste 
van het WLZ resultaat. Bij toekomstige verbeteringen en vervangen zal dit via afschrijvingslaten terugvloeien naar de algemene 
reserves. De kosten en baten van dit fonds zijn nooit via de resultatenverrekening gelopen, derhalve valt dit buiten de afrekening met 
de NZa. 
Project “De Mond Niet Vergeten”: 
Zie toelichting bij liquide middelen. 



 

Stichting Bijzondere Tandheelkunde Jaarverslaggeving 2015      Pagina| 39 
 
 

Toelichting op de balans per 31 december 2015 (vervolg) 
 
Kredietovereenkomsten           
           
Er is een rekening-courant krediet met een maximale faciliteit van € 500.000 overeengekomen, waarvan ultimo 2015 
€ 0 is opgenomen. Als zekerheid voor dit krediet zijn de volgende zekerheden afgegeven:     
• verpanding vorderingen op derden;          
• verpanding inventaris;           
• achtergestelde lening ACTA Holding B.V. ad € 147.149.        
           
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen        
           
Meerjarige financiële verplichtingen          
SBT maakt met ingang van 1-8-2010 gebruik van het gebouw van de VU op locatie Gustav Mahlerlaan 3004 in 
Amsterdam. Het huurbedrag per maand bedraagt voor 2015 € 34.379. 
  
SBT heeft met De Lage Landen leaseovereenkomsten. De specificaties en resterende looptijden zijn vermeld in  
6.7 overzicht leningen.           
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6.6. Mutatieoverzicht materiële vaste activa 

 Verbouwingen Inventaris Totaal 
 € € € 
Stand per 1 januari 2015    
Aanschafwaarde 80.608 1.222.966 1.303.574 
Cumulatieve afschrijvingen 10.563 532.831 543.394 
    
Boekwaarde per 1 januari 2015 70.045 690.135 760.180 
    
Mutaties in het boekjaar    
 - investeringen 5.848 137.151 142.999 
 - afschrijvingen 8.568 128.303 136.871 
    
 - desinvesteringen    
   Aanschafwaarde 0 25.771 25.771 
   cumulatieve afschrijvingen 0 23.775 23.775 
   per saldo 0 1.996 1.996 
    
Mutaties in boekwaarde (per saldo) -2.720 6.852 4.132 
    
Stand per 31 december 2015    
 - aanschafwaarde 86.456 1.334.346 1.420.802 
 - cumulatieve afschrijvingen 19.131 637.359 656.490 
    
Boekwaarde per 31 december 2015 67.325 696.987 764.312 

   
    
Afschrijvingspercentage 10% 10-20%  
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6.7. Overzicht langlopende schulden ultimo 2015 

Leninggever datum Hoofd-
som 

Totale  
looptijd 

Soort lening Werke-
lijke 
rente 

Restschuld 
31-12-2014 

Nieuwe 
leningen in 
2015 

Aflossing 
in 2015 

Rest 
schuld 
31-12-
2015 

Restschuld 
over 5 jaar 

Resteren
de 
looptijd in 
jaren eind 
2015 

Aflos-
sings-
wijze 

Aflos-
sing 
2016 

Gestelde 
zekerheid 

  €   % € € € €      
               
ACTA  147.479  Achtergesteld 0,00% 147.479   147.479 147.479     
DLL 31162433911 12-08-2010 133.437 10 jr Fin. Lease 6,50% 84.486  12.974 71.512 0 5 Ann 13.844 pandrecht 
DLL 31162510835 17-12-2010 71.719 10 jr Fin. Lease 7,00% 48.015  6.789 41.226 0 5 Ann 7.279 pandrecht 
DLL 31162452541 16-09-2010 213.694 10 jr Fin. Lease 6,45% 131.462  21.278 110.184 0 5 Ann 20.896 pandrecht 
               

Totaal      411.442 0 41.041 370.401 147.479   42.019  
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6.8. Gesegmenteerde resultatenrekening over 2015 

MONDZORG   
 2015 2014 
 € € 
   
BEDRIJFSOPBRENGSTEN   
   
Stoeluren 5.628.258 5.480.986 
Techniek 874.933 919.318 
Particulieren (afwezig zonder bericht) 31.510 26.335 
Radiologie 79.799 95.324 
   
Som der bedrijfsopbrengsten 6.614.500 6.521.963 
   
   
BEDRIJFSLASTEN   
   
Personeelskosten   
 Tandartsen 1.951.834 1.794.923 
 Doorlopende praktijkkosten 8.930 8.930 
 Management 152.799 164.236 
 Psychologen 131.434 117.492 
 Ondersteunend tandheelkundig team 2.008.302 1.899.364 
Totaal personeelskosten 4.253.299 3.984.945 
   
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 124.930 94.542 
   
Overige bedrijfskosten   

Scholing 144.232 134.431 
Tandheelkundige benodigdheden  201.885 222.365 
Algemene kosten 260.950 221.947 
Huisvesting 563.229 581.417 
Onderhoud  68.612 85.324 
Kosten tandtechniek 874.933 919.318 
Kosten radiologie 79.799 95.324 
Verliezen debiteuren en mutatie voorziening 15.524 10.210 

Totaal overige bedrijfskosten 2.209.165 2.270.336 
   
   
Som der bedrijfslasten 6.587.394 6.349.823 
   
   
BEDRIJFSRESULTAAT 27.106 172.140 
   
Financiële baten en lasten -17.261 -18.889 
   
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 9.845 153.251 
   
Buitengewoon resultaat 0 0 
   
RESULTAAT BOEKJAAR 9.845 153.251 
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Gesegmenteerde resultatenrekening over 2015 (vervolg) 

ANESTHESIE   
 2015 2014 
 € € 
   
BEDRIJFSOPBRENGSTEN   
   
Anesthesie-uren 269.334 337.031 
OLVG (A20) 43.011 43.905 
Particulieren (afwezig zonder bericht) 900 0 
   
Som der bedrijfsopbrengsten 313.245 380.936 
   
   
   
BEDRIJFSLASTEN   
   
Personeelskosten   

Anesthesiologen 92.086 115.624 
Anesthesie medewerkers 63.747 71.316 
Management 7.200 0 
Ondersteunend tandheelkundig team 39.249 42.767 

Totaal personeelskosten 202.282 229.707 
   
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 9.385 8.475 
   
Overige bedrijfskosten   

Tandheelkundige benodigdheden 22.103 25.237 
Algemene kosten 13.765 18.616 
Huisvesting 26.550 30.000 
Onderhoud 9.519 12.188 
Kosten anesthesie ziekenhuis 43.011 43.905 

Totaal overige bedrijfskosten 114.948 129.946 
   
Som der bedrijfslasten 326.615 368.128 
   
   
BEDRIJFSRESULTAAT -13.370 12.808 
   
Financiële baten en lasten 0 0 
   
RESULTAAT UIT GEWONEN BEDRIJFSUITOEFENING -13.370 12.808 
   
Buitengewoon resultaat 0 0 
   
RESULTAAT BOEKJAAR -13.370 12.808 
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Gesegmenteerde resultatenrekening over 2015 (vervolg) 

WLZ 2015 2014 
 € € 
   
   
BEDRIJFSOPBRENGSTEN   
   
WLZ 27.554 0 
   
Som der bedrijfsopbrengsten 27.554 0 
   
   
   
BEDRIJFSLASTEN   
   
Personeelskosten   

Tandartsen 12.806 0 
Management 1.280 0 
Ondersteunend tandheelkundig team 7.578 0 

Totaal personeelskosten 21.664 0 
   
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 2.556 0 
   
Overige bedrijfskosten   

Tandheelkundige benodigdheden 1.850 0 
Algemene kosten 1.200 0 
Onderhoud 38 0 

Totaal overige bedrijfskosten 3.088 0 
   
Som der bedrijfslasten 27.308 0 
   
   
BEDRIJFSRESULTAAT 246 0 
   
Financiële baten en lasten 0 0 
   
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 246 0 
   
Buitengewoon resultaat 101.904 0 
   
RESULTAAT BOEKJAAR 102.150 0 
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6.9. Toelichting op de resultatenrekening over 2015 

BATEN   
   
10. Toelichting opbrengsten bijzondere tandheelkunde   
   
De specificatie is als volgt: 2015 2014 
 € € 
   
Stoeluren 5.628.259 5.341.732 
Stoeluren: verrekening oude jaren in tarief 0 139.254 
Techniek 874.933 919.318 
Anesthesie-uren 269.334 303.839 
Anesthesie-uren: verrekening oude jaren in tarief 0 33.192 
OLVG (A20) 43.011 43.905 
Particulieren (afwezig zonder bericht) 32.409 26.335 
Radiologie 79.799 95.324 
WLZ 27.554 0 
Totale opbrengsten 6.955.299 6.902.899 
   
 2015 2014 
Declarabele uren   
   
Totaal stoeluren mondzorg 20.112 20.482 
Totaal anesthesie uren  952 1.163 
Totaal WLZ  162 0 
   
Uurtarieven   
Stoeluren 01-01-2015 t/m 31-12-2015 279,84  
Anesthesie-uren 01-01-2015 t/m 31-12-2015 282,84  
Stoeluren 01-01-2014 t/m 31-03-2014  264,24 
Stoeluren 01-04-2014 t/m 31-12-2014, incl. verrekening deel van resultaat 2011  259,56 
Anesthesie-uren 01-01-2014 t/m 31-03-2014  254,88 
Anesthesie-uren 01-04-2014 t/m 31-12-2014, incl. verrekening deel van resultaat 2011  263,64 
   
LASTEN   
   
11. Personeelskosten    
   
De specificatie is als volgt 2015 2014 
 € € 
Lonen en salarissen 3.201.119 2.953.973 
Sociale lasten 551.263 480.660 
Pensioenpremies 409.144 340.893 
Andere personeelskosten:   

Mutatie vakantiedagen 35.183 9.819 
Ontvangen ziekengeld -98.901 -84.548 
Doorberekende salarissen -116.537 -77.300 
Overige personeelskosten 153.409 164.558 

Subtotaal 4.134.680 3.788.055 
Vergoedingen behandelaren niet in loondienst 342.565 426.597 
   
Totaal personeelskosten 4.477.245 4.214.652 
   
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden in loondienst (in FTE’s) per segment:   
Tandartsen + tandartsen in opleiding:   
A&G 9,81 8,86 
Gerodontologie 0,58 0,40 
MFP 4,66 3,95 
TMD 1,53 1,28 
 16,58 14,49 
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Toelichting op de resultatenrekening (vervolg) 
 
Psychologen 1,06 1,06 
   
Tandartsassistentes 23,58 22,63 
   
Management en ondersteuning:   
Mondhygiëne 3,33 3,40 
Administr./receptie/management 11,56 11,47 
RvB 1,0 1,0 
 15,89 15,87 
   
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 57,11 54,05 
   
Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0 
 
Toelichting: 
Behandelaars niet in loondienst zijn niet meegenomen in bovenstaand FTE saldo. Over 2015 bedroeg het aantal FTE niet in 
loondienst 0,73. 
Een FTE is gebaseerd op een full-time werkweek van 38,75 uur. 
 
12. Afschrijvingen op materiële vaste activa   
   
De specificatie is als volgt: 2015 2014 
 € € 
   
Afschrijving materiële vaste activa 136.871 103.767 
Boekresultaat materiële vaste activa 0 -750 
   
Totaal afschrijvingen 136.871 103.017 
   
13. Overige bedrijfskosten   
   
De specificatie is als volgt: 2015 2014 
 € € 
   
Scholing 144.232 134.431 
Tandheelkundige benodigdheden 225.838 247.602 
Algemene kosten 275.916 240.563 
Huisvesting 589.779 611.417 
Onderhoud 78.169 97.512 
Kosten anesthesie ziekenhuis 43.011 43.905 
Kosten tandtechniek 874.933 919.318 
Kosten radiologie 79.799 95.324 
Verliezen debiteuren en mutatie voorziening 15.524 10.210 
   
Totaal overige bedrijfskosten 2.327.201 2.400.282 
   
14. Financiële baten en lasten   
   
De specificatie is als volgt: 2015 2014 
 € € 
   
Rentebaten -65 -36 
Rentelasten 17.326 18.925 
   
Totaal financiële baten en lasten 17.261 18.889 
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15. Buitengewone baten en lasten   
   
De specificatie is als volgt: 2015 2014 
 € € 
   
Buitengewone baten 101.904 0 
Buitengewone lasten 0 0 
   
Totaal buitengewone baten en lasten 101.904 0 
   
Toelichting:  
De buitengewone baten betreft de vrijval van de schuld fonds Mobiele Unit SIGRA project. Voor meer informatie zie toelichting op 
overige kortlopende schulden bij de toelichting op de balans. 
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Toelichting op de resultatenrekening (vervolg) 
 
14. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders   
   
SBT past de Governance code zorg 2010 toe met een Raad van Toezicht / Raad van Bestuur model. 
 
De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstellingen over het jaar 2015 is als volgt: 
   
Naam  F.H.A. Sier D.L.M. Broers 
Functie vz Lid 
In functie vanaf 01-03-2013 01-03-2013 
In functie tot  Heden Heden 
Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst AO bep.tijd AO onbep.tijd 
Welke salarisregeling is toegepast? BBZ BBZ 
Deeltijdfactor 100% 100% 
Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toeslagen) € 130.262 € 130.262 
Belaste en vaste variabele onkostenvergoedingen € 0 € 600 
Voorziening beloning op termijn (werkgevers bijdrage pensioen) € 15.949 € 15.949 
Totaal bezoldiging € 146.211 € 146.811 
   
   
 
De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2015 is als volgt: 
    
Naam  P. Bolhuis F. Hilgers J. Moors 
Functie vz lid lid 
In functie vanaf 04-07-2012 26-04-2012 26-04-2012 
In functie tot  heden heden heden 
Beloning  € 6.593 € 5.274 € 5.274 
Totaal bezoldiging in kader WNT* € 6.593 € 5.274 € 5.274 
    
Naam  J. Schermer-Ankersmit P. Baart 
Functie  lid lid 
In functie vanaf  04-07-2012 16-09-2013 
In functie tot   heden heden 
Beloning   € 5.274 € 5.274 
Totaal bezoldiging in kader WNT*  € 5.274 € 5.274 
 
Toelichting: 
De Raad van Toezicht heeft de bestuurdersfuncties bij SBT ingedeeld in klasse D In de Regeling zorg- en welzijnssector binnen de 
WNT is het bijbehorend bezoldigingsmaximum € 129,591 voor 2015. Beide bestuurders maken gebruik van de overgangsregeling 
tot 01-01-2018. 
De bezoldiging van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht  voldoen aan de in de WNT gestelde normen. 
 
15. Honoraria accountant 2015 2014 
 € € 
De honoraria van de accountant over 2015 zijn als volgt:   
Controle van de jaarrekening 17.692 11.353 
Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en nacalculatie) 3.427 0 
Fiscale advisering 0 0 
Niet-controle diensten 0 0 
   
Totaal honoraria accountant 21.119 11.353 
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Toelichting op de resultatenrekening (vervolg) 
 
Ondertekening door bestuurders en toezichthouders 

Amsterdam,  10 mei 2016 

 
 
Raad van Bestuur 
 
 
 
 
 
 
F.H.A. Sier 
voorzitter Raad van Bestuur 

 D.L.M. Broers 
lid Raad van Bestuur 

 
 
 
Raad van Toezicht 
 
 
 
 
 
 
H.P.B. Bolhuis 
voorzitter Raad van Toezicht 

 J.H. Schermer - Ankersmit 
lid Raad van Toezicht 

 
 
 
 
 
 
J.M.J. Moors 
lid Raad van Toezicht 

 P.R. Baart 
lid Raad van Toezicht 

 
 
 
 
 
 
F.J.M. Hilgers 
lid Raad van Toezicht 
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6.10. Overige gegevens 

6.10.1. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 

De jaarrekening 2015 is vastgesteld door de Raad van Bestuur. 
Het jaarverslag en de jaarrekening 2015 zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht. 

6.10.2. Resultaatbestemming 

De Raad van Bestuur stelt de Raad van Toezicht voor het negatieve resultaat mondzorg en anesthesie 
over 2015 ad € 3.525 te onttrekken aan "nog in tarieven te verrekenen" en het positieve resultaat WLZ over 
2015 ad € 102.150 toe te voegen aan "algemene en overige reserves". 
  
Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening. 

6.10.3. Nevenvestigingen 

Stichting Bijzondere Tandheelkunde heeft geen nevenvestigingen. 

6.10.4. Controleverklaring 

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina. 
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Bijlage 1 

Overzicht van medewerkers per 31-12-2014 
 
Angstbegeleiding  
C. Borsjé tandarts in opleiding 
D.L.M. Broers tandarts, lid RvB  
M. Hartman tandarts in opleiding 
M. Meiland-de Boer tandarts in opleiding 
C.M. Pieterse tandarts en hoofd A&G 
  
Gehandicaptenzorg  
J.A. van Bochove tandarts  
D.L.M. Broers tandarts, lid RvB  
L.M. Engel tandarts in opleiding 
L.B. Hartong – Taguba tandarts in opleiding 
J.G. den Hertog tandarts in opleiding 
S.M. Kalf tandarts  
A. Rutgers tandarts  
A. Schipper tandarts in opleiding 
T.A.J. Snoeks tandarts  
  
Gerodontologie  
M.C. Rodriguez tandarts in opleiding 
C.D. Wierink tandarts  
  
Pedodontologie  
C. Bonifacio tandarts  
C.P.J.M. Boon tandarts  
W.M.C. Burnier tandarts 
H.C. Euwe tandarts en hoofd kinderenteam 
B. Spaan tandarts  
  
MaxilloFaciale Prothetiek  
G.A. Honnef tandarts in opleiding 
D.H.J. de Jager tandarts  
J.E.A. Jorna tandarts en hoofd MFP  
M. Krap tandarts  
H. Parvaneh tandarts in opleiding 
M.R. Poelman tandarts in opleiding 
A.T. Pramana tandarts  
A. Ridwan – Pramana tandarts  
I.J.C. Sparreboom 
E.A. Suijkerbuijk 

tandarts  
tandarts 

T.Y. Tjiook tandarts  
  
Temporo-Mandibulaire Disfunctie  
J.H.M. Baggen tandarts  
H. Parvaneh tandarts  
T.B. Tjiook tandarts en hoofd TMD  
G.M.G.J. Vervoorn – Vis tandarts 
  
Psychologen  
H. Algra orthopedagoog 
I. Beetsma psycholoog NIP/gedragstherapeut kind en jeugd 
Prof. dr. A. de Jongh GZ-psycholoog en vakgroepsvoorzitter 

bijz. hoogleraar angst- en gedragsstoornissen 
W. Knibbe GZ-psycholoog 
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H.J.M. van den Oord klinisch psycholoog/gedragstherapeut 
  
Preventieteam  
C.A. van Baalen 
N. Hogenbirk 

mondhygiënist 
mondhygiënist  

I. Klomp mondhygiënist 
H. Lahlou mondhygiënist in opleiding 
M. Mechani mondhygiënist en hoofd preventieteam 
J. Houtkoper preventie assistent 
N.L. Marques preventie assistent  
M. Spijker – Struwe preventie assistent 
  
Anesthesieteam  
J.A. Dertinger anesthesioloog 
T.A. James anesthesioloog 
S.K. Kamminga anesthesioloog 
H. Kraak anesthesioloog 
D.A. Kubbe anesthesioloog 
A.J. Pijl anesthesioloog 
J. Plat anesthesioloog en hoofd anesthesieteam 
J. Visscher 
J. van Elven 

anesthesioloog 
anesthesiemedewerker 

H.H.F.M. Geerlings anesthesiemedewerker 
Y.H. Geerlings anesthesiemedewerker 
C.J.M. v.d. Knaap anesthesiemedewerker 
D.G. Visser anesthesiemedewerker 
  
Kliniek  
M. Bakker tandartsassistent 
A.C. van den Berg tandartsassistent 
C. Blankenzee – v.d. Berg tandartsassistent 
C.H. Bosma tandartsassistent 
J.M. Bouwman tandartsassistent 
E.P. Carmiggelt tandartsassistent 
S.T. Eelst tandartsassistent 
S. van Gein tandartsassistent 
A. van der Graft 
S. van der Gumster 

tandartsassistent 
tandartsassistent 

J.G. Gutz – Mouwes tandartsassistent 
M. Hofman tandartsassistent 
J. Houtkooper tandartsassistent 
O. Hamburger tandartsassistent 
A.S. Haverlag tandartsassistent 
M.L. van Hemert tandartsassistent 
K.M. Jongerling tandartsassistent 
J. Klok 
M.E. Klooster 

coördinerend tandartsassistent 
tandartsassistent 

E.R. de Knegt tandartsassistent 
I. van der Kruijs 
A.M.J. van Lieshout 

tandartsassistent 
tandartsassistent 

N.L. Marques tandartsassistent 
D.S. Miedema hoofd kliniek 
R. van Mierlo coördinerend tandartsassistent  
M. Pasman tandartsassistent 
I.M.F. Peters tandartsassistent 
L.V. van Poppel – van Peek tandartsassistent 
D. Schouten 
M. Schuitemaker 

tandartsassistent 
tandartsassistent 
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E.E. Slot tandartsassistent 
M. Spijker –Struwe tandartsassistent 
Y.E. Tang tandartsassistent 
A.C. van der Weerdt tandartsassistent 
K. van der Velden – van der Stoom coördinerend tandartsassistent 
J.M. Winkel tandartsassistent 
  
Balie  
C.F. Gouwerok – Selie baliemedewerker 
S. Schrijver baliemedewerker 
E.A.C. Westenburg baliemedewerker 
 
Financiële administratie  
A. Evers medewerker 
M.J. van der Laan hoofd administratie 
M. Schaap medewerker 
J.L. Schuijt medewerker 
  
Patiëntenadministratie  
W. Karssen medewerker 
C.H.M. Mos medewerker 
S. Star medewerker 
M. Termorshuizen medewerker 
  
Raad van Bestuur  
F.H.A. Sier  voorzitter 
D.L.M. Broers lid 
  
Bestuurssecretariaat  
R. Otte – van der Bijl assistent 
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Bijlage 2 

Overzicht van lezingen, lidmaatschappen en publicaties waaraan  
medewerkers van SBT in 2015 een bijdrage aan hebben geleverd  
 
Henk Algra, orthopedagoog 
Lezingen/presentaties: 
• Voor Acta DE over kunnen en aankunnen (Amsterdam, 22 januari 2015) 
• Voor QP over geriatrische patiënten (Utrecht, 6 maart 2015) 
• Voor CBT Zwolle over autisme (Zwolle, 12 maart 2015) 
• Voor het EMB-platform over mondzorg voor mensen met een ernstige verstandelijke 

beperking (Zwolle, 19 maart 2015) 
• Tijdens een congres over angst voor de tandarts over geriatrische patiënten (Benecke, 

Amsterdam, 10 april 2015),  
• Voor CBT Rijnmond over de wet zorg en dwang (Rotterdam, 30 april 2015, samen met 

Hellen Blom en Annelies Kraaijenhagen) 
• Voor adviserend tandartsen (samen met Ad de Jongh en Dyonne Broers, Utrecht, 2 

oktober 2015) 
• Op een studiedag van de VBTGG (Vianen, 20 november 2015). 
Publicaties: 
• twee publicaties voor de bladen van QP (over ouderen en samen met Sonja Kalf-Scholte 

over autisme). 
• Voor het Nederlands Dagblad om de twee weken een column waarbij ook regelmatig 

diverse zorgaspecten aan bod komen. 
 
Cora van Baalen, mondhygiënist 
Lid van COBIJT, NVM, VBTGG en NVvk 
Onderwijs:  
• Gastcollege SBT en de mondhygiënist voor 3ejaars studenten Hogeschool Utrecht 

Mondzorgkunde 
 
Jeanne Baggen, tandarts gnatholoog 
Lid van COBIJT, VNTS, EACD, NVGPT, KNMT, KRT 
Bestuursfuncties: visitatie commissie NVGPT, kascommissie NVTS 
Lezingen/presentaties: 
• NVLE, Nederlandse vereniging voor lupus  erythematodes : lezing congres 35 bestaan : 

20-6-2015 Visual awareness, wie ben jij op basis van jouw uiterlijk? 
• Nijmegen huisartsen opleiding UMC Radboud: college aan 1e, 2e, 3e jaars HA i.o. En 

aan huisartsen opleiders: Aangezichtspijn  
• EACD: 22-9-2015 Oral presentation: Neuropathic pain signs and symptoms in patients 

with painful temporomandibular disorders 
• PAOT Nijmegen : cursusleider en docent OSAS I  juni 2015 en OSAS II oktober 2015 
Media optredens: 
• KNMT: spreker van de maand 09-10-2015: TMD-pijn is geassocieerd met neuropatische 

pijn 
 
Jennifer van Bochove, tandarts gehandicaptenzorg en pedodontoloog 
Lid van COBIJT, NvVK en VBTGG 
 
Marloes de Boer, tandarts angstbegeleiding i.o. 
Lid van COBIJT, KNMT, VBTGG en KRT 
 
Clarissa Bonifacio, tandarts pedodontoloog 
Lid van COBIJT, NvVK,  EAPD en IAPD 
Lezingen/presentaties: 
• 24 januari – workshop “Interproximaal sealen 7 fluoride” – QP dag Kindertandheelkunde 
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- ACTA 
• 11 april  – workshop “Interproximaal sealen 7 fluoride” – QP dag Kindertandheelkunde - 

ACTA 
• 17 april – Lezing “Cariësbehandeling bij kinderen” – congres cariës – Jaarbeurs Utrecht 
• 03 juli – presentatie “Criteria to evaluate the survival rate of Atraumatic Restorative 

Treatment: restorations versus tooth survival”- ORCA congress – Brussels 
• 10 september – presentatie “Filling materials for approximal ART-restorations in primary 

molars: 1 year randomized clinical trial results” – World conference on Glass Ionomers - 
London 

Samenwerking met: Schisisteam AMC 
Publicaties:  
• Hesse, D., Bonifácio, C.C., Guglielmi, C. de A.B., da Franca, C., Mendes, F.M. & Raggio, 

D.P. (2015). Low-cost glass ionomer cement as ART sealant in permanent molars: a 
randomized clinical trial. Brazilian Oral Research, 29 (1). doi: 10.1590/1807-3107BOR-
2015.vol29.0063 

• Hesse, D., Bonifácio,, C.C., Guglielmi, C.A., Bonecker, M., van Amerongen, W.E. 
&Raggio, D.P. (2015). Bilayer technique and nano-filled coating increase success of 
approximal ART restorations: a randomized clinical trial. International Journal of 
Paediatric Dentistry, 15. doi: 10.1111/ipd.12194. 

• Berti, G.O., Hesse, D., Bonifácio, C.C., Raggio, D.P. & Bonecker, M. Epidemiological 
study of traumatic dental injuries in 5- to 6-year-old Brazilian children. Brazilian Oral 
Research, 29. doi:10.1590/18707-3107BOR-2015.vol29.0103. 

• Tedesco, T.K., Bonifácio, C.C., Calvo, A.F., Gimenez, T., Braga, M.M. & Raggio, D.P. 
Caries lesion prevention and arrestment in approximal surfaces in contact with glass 
ionomer cement restorations – A systematic review and meta-analysis. International 
Journal of Paediatric Dentistry, 12. doi: 10.1111/ipd.12174. 

• Lieshout, M. & Bonifácio, C.C. (2015). Zonder boren en anesthesia, en minimal invasief 
diepte infiltratie. Tandartspraktijk, 36 (9), 4-9.  

 
Caroline Boon, tandarts pedodontoloog 
Lid van COBIJT, NVvK, IAPD, EAPD 
Samenwerking met:  
• Drostenburg, school voor kinderen met een lichamelijke- of meervoudige beperking, of 

een chronische ziekte. 
Bestuursfuncties/commissies: 
• lid werkgroep BNS-COBIJT 
• lid werkgroep Kwaliteit Toekomst Bijzondere Tandheelkunde KNMT 
 
Chantal Borsjé, tandarts angstbegeleiding i.o. 
Lid van COBIJT, VBTGG, IQual en NtvT 
Bestuursfunctie: lid van de voorjaarscongrescommissie van de VBTGG 
Presentaties:  
• casus in de combimasterclass (febr. 2015) en casus in het voorjaarscongres (mrt 2015) 

• Lid van IQual club, elke maand intercollegiaal overleg met tandartsen uit de algemene 
praktijk. 

 
Dyonne Broers, tandarts gehandicaptenzorg en tandarts angstbegeleiding 
Lid van COBIJT, KNMT, VBTGG, NVvK, NTG, NVA, NVGd en VMTI. Lid studiegroep 
multidisdent 
Bestuursfuncties/commissies:  
• Secretaris onderwijscommissie Tandarts Angstbegeleiding 
• Voorzitter onderwijscommissie Tandarts Gehandicaptenzorg 
• Bestuurslid sectie angstbegeleiding van de VBTGG 
• Lid werkgroep BNS-COBIJT (Bij- en nascholing Centraal Overleg Bijzondere 

Tandheelkunde) 
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• hoofdredacteur ACTA Quality Practice tandheelkunde en hoofdredacteur ACTA Quality 
Practice mondhygiëne en 

• hoofdredacteur ACTA Quality Practice assistenten 
• projectleider ‘De mond niet vergeten!’, over mondzorg bij thuiswonende kwetsbare 

ouderen 
• lid werkgroep postinitiële opleidingen tandheelkunde 
• lid projectgroep ‘Johnny Joker’ 
• lid visitatiecommissie Cobijt 
• lid projectadviescommissie Kennisagenda mondgezondheid 
• lid projectgroep Gewoon Bijzonder. Nationaal Programma Gehandicapten, ZonMw 
• lid klachtencommissie ACTA/SBT/OMH 

Lezingen/presentaties:  
• klinische avond over angst voor de tandheelkundige behandeling, voor tandartsen, 

mondhygiënisten, Goeree Overflakkee 
• 2-daagse herhalingscursus lachgassedatie voor (tand)artsen, mondhygiënisten, 

tandartsassistenten 
• Colleges over mondzorg voor mensen met een beperking en sedatie/algehele 

anesthesie voor tandheelkunde studenten, ACTA 
• Presentatie congres BSL, over cariesmanagement bij mensen met een beperking, 

voor tandartsen, mondhygiënisten, tandartsassistenten 
• presentatie congres Quality Practice mondhygiëne over mondverzorging bij mensen 

met een beperking, voor mondhygiënisten 
• 5-daagse lachgascursus, voor tandartsen, artsen, mondhygiënisten 
• Presentatie College Adviserend Tandartsen, over aanspraak bijzondere 

tandheelkunde voor mensen met een beperking 
• Lustrumcommissie Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap 
• Presentatie over SBT voor callcenter ACTA 
• Presentatie over lachgassedatie op ‘standbydag’, voor tandartsassistenten 
• Lachgascursus op Bonaire voor tandartsassistenten 
• Presentatie over Body Dysmorphic disorder, congres voor (tand)artsen, 

kaakchirurgen, orthodontisten, mondhygiënisten, Gelre Ziekenhuis Apeldoorn 
• Moderator assistentensymposium ACTA Dental Education 
• Klinische avond over angst voor de tandheelkundige behandeling, voor tandartsen, 

mondhygiënisten, UMCU 
Publicaties:  
• Broers DLM, Plat J, Jongh A de, Zuidgeest TGM, Blom HCCM, Kraaijenhagen AE, 

Pieterse CM, Bildt MM. Toediening van intraveneuze sedatie met midazolam door 
• tandarts is onveilig. Ned Tijdschr Tandheelkd 2015; 122: 139-140. Epub ahead of print 

23 Jan 2015. doi: 10.5177/ntvt.2015.03.15109 
• Maarel van der-Wierink CD, Duijf E, Heuvel van den JL, Molendijk E, Neumann R,  

Broers DLM. De mond niet vergeten. Quality Practice Mondhygiëne 2015;7(2):39-40 
Media optredens: 
• Interview ‘de opmars van lachgas in de huispraktijk’, Dentz, februari 2015, 42-45. 
• TV-programma ‘de wensboom’ van Johnny de Mol, juni ‘15 

 
 
Laura Engel, tandarts gehandicaptenzorg i.o. 
Lid van COBIJT, VBTGG, VMTI 
 
Hans Euwe, tandarts pedodontoloog 
Lid van COBIJT, NVvK, VBTGG, NVvP en VMTI 
Onderwijs: begeleiding kindertandartsen in opleiding (1e en 2e jaars) 
 
Jan Haringhuizen, Tandarts 
Lid van COBIJT, NVvE, NVvH en VBTGG 
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Luti Hartong – Taguba, tandarts gehandicaptenzorg i.o. 
Lid van NVvk, VBTGG, COBIJT en VMTI 
 
Dr. Derk Jan Jager, Mpros RCSed 
Lid van COBIJT, NVOI, NVGPT, IADR, Royal College of Surgeons Edinburgh 
(prosthodontist) 
Samenwerking met:  
• Evaluatie van het “speekselspreekuur” SBT met specifieke aandacht voor Sjögren-

patiënten. 
• The Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority, Charlotte, NC. USA (dr. G. Fortuna) 

VUmc (dr H. Brand) 
Bestuursfuncties:  

• Lid bestuur NVGPT 
• Lid van organiserend comité ISMR congres in Groningen. Supportive Care in Head 

and Neck Rehabilitation, 18 – 20 juni 2015 
Lezingen/presentaties:  

• UMCU afdeling Reumatologie:  Bijzondere Tandheelkunde en Orale Implantologie bij 
Sjögren patiënten, 25 november 2015 

• The clinical oral dryness score in a dry-mouth clinic (center for special care dentistry). 
D.H.J. Jager, C.P. Bots, H. Brand. Zaterdag 14 maart IADR General Session, 11 - 14 
maart 2015, Boston, MI Verenigde Staten. 

 Samenwerkingen:  
• Stichting NUTS-OHRA: subsidie voor onderzoek naar het succes van tandheelkundige 

implantaten bij het syndroom van Sjögren.  
• The Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority, Charlotte, NC. Verenigde Staten: 

Evaluatie van het “speekselspreekuur” SBT met specifieke aandacht voor Sjögren 
patiënten.  

Publicaties:  
Jager, D.H.J. (2015) Dental erosion: prevalence, incidence, and distribution. In B.T. Amaechi 
(Ed), Dental erosion and its clinical management, 1e druk (pp 3-11). Cham: Springer 
International Publishing Switzerland.   
 
 
Prof. dr. A. de Jongh, tandarts en gz-psycholoog 
Lid van EMDR International Association (EMDRIA); • EMDR Europe Association 
(EMDREA); • International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS); • Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT); • Nederlands Instituut van 
Psychologen (NIP); • Nederlandsch Tandheelkundig Genootschap (NTG); • Vereniging tot 
Bevordering der Tandheelkundige Gezondheidszorg voor Gehandicapten (VBTGG); • 
Vereniging voor Gedragstherapie (VGCT); • Nederlandse Behavioural Medicine Federatie 
(NBMF). 
Bestuursfuncties:/commissies:   
• Bijzonder hoogleraar 'Angst- en gedragsstoornissen in de tandheelkundige praktijk' bij het 

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Ingesteld door de Stichting Bijzondere 
Tandheelkunde (SBT). 

• Honorary Professor. School of Health Sciences. Salford University in Manchester, United 
Kingdom. 

• Psycholoog. Centrum voor Psychotherapie en Psychotrauma (CPP), Bilthoven.  
• Hoofd onderzoek en lid van het directieteam van de GGZ-instelling Psychotrauma 

Expertise Centrum (Psytrec), Bilthoven.  
• Voorzitter Vakgroep Psychologie. Stichting Bijzondere Tandheelkunde, Amsterdam.  
• Hoofdopleider 3-jarige postdoctorale opleiding tot 'tandarts-angstbegeleiding'. 
• Member Scientific Committee EMDR International Association. 
• Board member EMDR European Association (ongeveer 18000 leden). 
• Lid bestuur Vereniging EMDR Nederland (ongeveer 3300 leden). 
• Hoofdredacteur Nieuwsbrief EMDR (sinds 2013: EMDR Magazine; oplage 3800). 
• Lid Klachtencommissie ACTA, SBT en OMZ. 
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• Lid werkgroep accreditatie psychotraumatherapeut. Nederlandstalige Vereniging voor 
Psychotrauma (NtVP). 

• Lid kamer Kamer GZ-psycholoog (vertegenwoordiger voor het Nederlands Instituut van 
Psychologen, NIP). 

• Lid klankbordcommissie Screening en Diagnostiek van psychische problematiek bij 
volwassen in relatie tot Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering in de Geestelijke 
Gezondheidszorg (GGZ) en in de medische (huisartsen)- verpleegkundige- en agogische 
(GGZ) praktijk. 

• Lid commissie Professioneel Gedrag (PG) ACTA. 
• Lid Adviesgroep van de Zorgstandaard Angststoornissen. 
• Lid Werkgroep Richtlijnontwikkeling PTSS-traumatisch ervaren bevalling 
• Lid Werkgroep Zorgstandaard Trauma- en Stressorgerelateerde stoornissen 
Publicaties internationaal: 
• Visscher, C.M., Ligthart, L., Schuller, A.A., Lobbezoo, F., De Jongh, A., van Houtem, 

C.M.H.H., Boomsma D.I. (2015). Comorbid disorders and sociodemographic variables in 
temporomandibular pain in the Dutch general population. Journal of Oral and Facial Pain 
and Headache, 29, 51-59. 

• van der Berg, D., Van der Vleugel, B., de Bont, P., Staring, T., De Jongh, A. (2015). 
EMDR y psicosis: Pautas de conceptualización y tratamiento. Journal of EMDR Practice 
and Research, 9, E29-E45. 

• van Houtem, C.M.H.H., van Wijk, A. J., De Jongh, A. (2015). Autobiographical memory 
characteristics in individuals with high and low levels of dental anxiety. Applied Cognitive 
Psychology. 10.1002/acp.3127 

• van den Berg D.P.G., de Bont P.A.J.M., van der Vleugel B.M., De Roos C., De Jongh A., 
van Minnen, A. van der Gaag M. (2015). Prolonged Exposure versus Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing versus Waiting List for Posttraumatic Stress Disorder 
in Patients With a Psychotic Disorder: A randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry, 
72(3):259-267. doi:10.1001/jamapsychiatry.2014.2637. 

• van Houtem, C.M.H.H., van Wijk, A. J., Boomsma D.I. Ligthart, L. Visscher, De Jongh, A. 
(2015). Self-reported gagging in dentistry: prevalence, psycho-social correlates and oral 
health. Journal of Oral Rehabilitation. 10.1111/joor.12289 

• Bicanic, I.A.E., Hehenkamp, L.M., van de Putte, E.M., van Wijk, A.J., De Jongh A. 
(2015). Predictors of delayed disclosure of rape in female adolescents and young adults. 
European Journal of Psychotraumatology, 6, 25883: 
http://dx.doi.org/10.3402/ejpt.v6.25883 

• Krikken, J., De Jongh, A. Veerkamp, J.S.J. Vogels, W., ten Cate, J.M., van Wijk, A. J., 
(2015). Longitudinal changes in dental fear and coping behavior in children, adolescents 
and young adults with cleft lip palate. The Cleft Palate-Craniofacial Journal, 52 (4), e73-
e80. doi: 10.1597/12-262 

• de Bont P.A.J.M., van den Berg D.P.G., van der Vleugel B.M., De Roos C., De Jongh A., 
van der Gaag M., A., van Minnen. (2015). Predictive validity of the Trauma Screening 
Questionnaire in detecting post-traumatic stress disorder in patients with psychotic 
disorders. British Journal of Psychiatry, 206 (5), 408-416. doi: 
10.1192/bjp.bp.114.148486 

• Steenen, S., van Wijk, A., van der Heijden, GJMG, de Lange, J., van Westrhenen, R. De 
Jongh, A. (2015). Propranolol for the treatment of anxiety disorders: systematic review 
and meta-analysis. Journal of Psychopharmacology. DOI: 
10.1177/0269881115612236jop.sagepub.com 
http://jop.sagepub.com/content/early/2015/10/27/0269881115612236.full.pdf+html 

• van den Berg D.P.G., de Bont P.A.J.M., van der Vleugel B.M., De Roos C., De Jongh A., 
van Minnen, A. van der Gaag M. Trauma-Focused Treatment in PTSD-Patients with 
Psychosis: Symptom Exacerbation, Adverse Events, and Revictimization. Schizophrenia 
Bulletin. doi: 10.1093/schbul/sbv172 

• Steenen, S., van Wijk, A., van Westrhenen, R., de Lange, J., De Jongh, A. (2015). 
Effects of propranolol on fear of dental extraction: study protocol for a randomized 
controlled trial. Trials. 16:536. doi: 10.1186/s13063-015-1065-7 

http://dx.doi.org/10.3402/ejpt.v6.25883
https://webmail.login.vu.nl/OWA/redir.aspx?SURL=QCw6_-y2192MRQ7pwiNQN901_jtSqEmIL7gqMj4NX6OtYkk9hPLSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AagBvAHAALgBzAGEAZwBlAHAAdQBiAC4AYwBvAG0ALwBjAG8AbgB0AGUAbgB0AC8AZQBhAHIAbAB5AC8AMgAwADEANQAvADEAMAAvADIANwAvADAAMgA2ADkAOAA4ADEAMQAxADUANgAxADIAMgAzADYALgBmAHUAbABsAC4AcABkAGYAKwBoAHQAbQBsAA..&URL=http%3a%2f%2fjop.sagepub.com%2fcontent%2fearly%2f2015%2f10%2f27%2f0269881115612236.full.pdf%2bhtml
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Publicaties Nederlands: 
• Broers D.L.M., Plat J., De Jongh, A. Zuidgeest, T.G.M., Blom, H.C.C.M., Kraaijenhagen, 

A.E., Pieterse, C.M., Bildt, M.M. (2015). Toediening van intraveneuze sedatie met 
midazolam door tandarts is onveilig. Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 122, 
139-140. 

• Bicanic, I.A.E., De Jongh A. & Ten Broeke, E. (2015). Stabilisatie in traumabehandeling 
bij complexe PTSS: noodzaak of mythe? Tijdschrift voor Psychiatrie, 57, 332-339. 

• Van Houtem, C.M.H.H. & De Jongh, A. (2015). Kokhalzen bij de tandheelkundige 
behandeling. Onbegrepen maakt onbehandelbaar? Quality Practice Assistenten, 2 (3), 
29-33.  

• De Jongh A., Bicanic, I.A.E., Van Minnen, A. Ten Broeke, E. & Van der Gaag, M. (2015). 
Reactie op: ‘Complexe PTSS na vroegkinderlijk trauma: emotieregulatietraining als 
aanvulling op de PTSS-richtlijn’. Tijdschrift voor Psychiatrie, 57 (5), 332-339. 

• Bicanic, I.A.E. & De Jongh A. (2015). Kritische beschouwing van de ISTSS 
behandelrichtlijn voor Complexe PTSS bij volwassenen. Cogiscoop, 2, 43-44. 

• De Jongh, A., Bicanic & De Roos (2015). ‘Vluchtelingen zijn beter te helpen met PTSS-
behandelingen’. https://www.ntvg.nl/artikelen/vluchtelingen-de-praktijk/reacties Reactie 
op Lamkaddem, M., van den Muijsenbergh, M. Laban, K. Vluchtelingen in de praktijk. 
Persoonsgerichte zorg en veerkracht-gericht werken. Ned Tijdschr Geneeskd. 
2015;159:A9447. https://www.ntvg.nl/artikelen/vluchtelingen-de-praktijk 

• De Jongh, A., Bicanic & De Roos (2015). ‘Vluchtelingen in de praktijk (vervolg)’. 
https://www.ntvg.nl/artikelen/vluchtelingen-de-praktijk/reacties#comment-7009 Reactie 
op Laban, C.J. Veerkrachtgerichte behandeling vluchtelingen. Ned Tijdschr Geneeskd. 
https://www.ntvg.nl/artikelen/vluchtelingen-de-praktijk/reacties#comment-7005 

• Said Afellad, F., De Jongh, A., Pieterse, C. M. (2015). Een patiënt met Somatisch 
Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Quality Practice 
Tandheelkunde, 11 (2), 42-46. 

OVERIGE PUBLICATIES (OTHER PUBLICATIONS) 
• De Jongh, A. (2015). Vrouw met een vogelfobie. Deel 1. EMDR Magazine, 3 (7), 43-45. 
• De Jongh, A. & Hornsveld, H. (2015). Behandeling van een moordgetuige. EMDR 

Magazine, 3 (7), 46-47. 
• De Jongh, A. (2015). EMDR bij je eigen kind. EMDR Magazine, 3 (7), 48. 
• De Jongh, A. & De Roos, C. (2015). Vierjarige wil zijn zus niet meer zien. EMDR 

Magazine, 3 (7), 49-51. 
• De Jongh, A. (2015). Behandeling na roofoverval. EMDR Magazine, 3 (7), 52-55. 
• De Jongh, A. (2015). Niet kunnen spreken over verkrachting. EMDR Magazine, 3 (7), 58-

60. 
• De Jongh, A. (2015). Vrouw met een vogelfobie. Deel 2. EMDR Magazine, 3 (8), 41-43. 
• De Jongh, A. (2015). Een vluchteling met een ernstige depressie en complexe PTSS. 

EMDR Magazine, 3 (8), 47-49. 
• De Jongh, A. (2015). EMDR bij vergevorderde dementie. EMDR Magazine, 3 (8), 50-51. 
• De Jongh, A. (2015). Angst voor medische ingrepen. EMDR Magazine, 3 (8), 52-53. 
• De Jongh, A. (2015). Man op zolder gevonden na suïcide. Wat als de vermijding blijft. 

EMDR Magazine, 3 (8), 54-55. 
• De Jongh, A. (2015). EMDR gericht op flashforwards voor jaloersheid. EMDR Magazine, 

3 (8), 56-57. 
• De Jongh, A. (2015). Angst voor de ‘Heks Doornroosje’ bij achtjarige jongen. EMDR 

Magazine, 3 (8), 58-59. 
• De Jongh, A. (2015). Als stabilisatie te ver doorschiet. Het verhaal van een patiënt. 

EMDR Magazine, 3 (9), 5-6. 
• De Jongh, A. (2015). Zorgen over de scherp gevoerde stabilisatiediscussie. EMDR 

Magazine, 3 (9), 14-15. 
• De Jongh, A. (2015). Behandeling van het Restless Legs Syndroom. EMDR Magazine, 3 

(9), 52-53. 
• De Jongh, A. (2015). Patiënt met evenwichtsproblemen. EMDR Magazine, 3 (9), 55. 

http://www.ntvt.nl/archief/zoekterm/A.E.+Kraaijenhagen
https://www.ntvg.nl/artikelen/vluchtelingen-de-praktijk/reacties
https://www.ntvg.nl/artikelen/vluchtelingen-de-praktijk
https://www.ntvg.nl/artikelen/vluchtelingen-de-praktijk/reacties#comment-7005
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POPULARISERENDE PUBLICATIES 
• Folia Magazine. Jaargang 4. Januari 2015. Overigens. Beslissingen over euthanasie kun 

je beter aan de eigen arts overlaten. Die kent de situatie van de patiënt het beste. 
Pagina 38. 

• Folia Magazine. Jaargang 4. 22 April 2015. Overigens. De beste docenten verdienen het 
om hoogleraar te worden. Pagina 47. 
http://issuu.com/foliacivitatis/docs/folia-magazine-27-jaargang-2014-
201/47?e=1215095/12429104 

• Psychologie Magazine. Jaargang 34. April 2015. Boos, bezorgd, jaloers? Donkere 
emoties en hun zonnige kant. Pagina 53-57. 
Zie ook: http://www.psychologiemagazine.nl/web/Artikelpagina/Ik-vind-veel-dingen-
eng.htm 

 
PUBLICATIES IN DRUK (IN PRESS) 
• De Jongh, A., Resick, P., Zoellner, P., van Minnen, A., Lee, C.W., Monson, C.M., Foa, 

E.B., Wheeler, K., Ten Broeke, E., Feeny, N., Rauch, S.A.M., Chard, K., Mueser, K.T., 
Sloan, D.M., van der Gaag, M., Rothbaum, B.O., Neuner, F., de Roos, C., Hehenkamp, 
L.M.J., Rosner, R, Bicanic, I.A.E. A critical analysis of the current treatment guidelines 
for complex PTSD in adults. Depression and Anxiety. 

• Mevissen, L., Didden, R., De Jongh, A. Assessment and treatment of PTSD in people 
with intellectual disabilities. Comprehensive Guide to Post-traumatic Stress Disorders 

• Ter Heide, F.J.J, Mooren, T.M., van de Schoot, R., De Jongh, A & Kleber, R.J. Eye 
movement desensitisation and reprocessing therapy v. stabilisation as usual with 
refugees: Randomised controlled trial. British Journal of Psychiatry. 

• Mevissen, L., Didden, R., Korzilius, H., & De Jongh, A. Assessment of PTSD in children 
with mild to borderline intellectual disabilities. European Journal of Psychotraumatology. 

 
TER PUBLICATIE AANGEBODEN (SUBMITTED) 
• De Jongh A., van Wijk, A.J., Horstman, M & de Baat, C. Self-perceived halitosis 

influences social interactions. BMC Oral Health.  
• van der Vleugel, B.M., de Bont, P.A.J.M., van den Berg,  D.P.G., Leer, A., van den Hout, 

M.A., de Roos, C., van Minnen, A., De Jongh, van der Gaag, M. Testing the Working 
Memory hypothesis as an explanatory mechanism for the efficacy of Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing Therapy in patients with a psychotic disorder and 
Posttraumatic Stress Disorder. Behaviour Research and Therapy.  

• Horst, F.H.C., Den Oudsten, B.L., Zijlstra, W.P., de Jongh, A., Lobbestael, J. De Vries, J. 
EMDR as effective as CBT for treating panic disorder with or without agoraphobia: A 
randomized controlled trial. JAMA Psychiatry. 

• van den Berg D.P.G., de Bont P.A.J.M., van der Vleugel B.M., De Roos C., De Jongh A., 
van Minnen, A. van der Gaag M. Predicting Trauma-focused Treatment Outcome and 
Dropout in Psychosis. Psychotherapy and Psychosomatics. 

• Bicanic, I.A.E, De Jongh, A., Lagro-Janssen, T., Leusink, P. Centra Seksueel Geweld 
voor acute verkrachtingsslachtoffers en de rol van de huisarts. Huisarts en Wetenschap. 

• Bicanic, I.A.E, De Jongh, A., De impact van ‘First time rape’. Psychologisch, 
neurobiologisch en seksueel functioneren van adolescenten na een eerste verkrachting. 
Tijdschrift voor Seksuologie.  

• Raghav, K., Van Wijk AJ, Binti, A.D.F., Islam, M.N., Bernantchez  M., De Jongh, A. 
Evaluating the effectiveness of using Virtual Reality Exposure Therapy (VRET) to treat 
dental anxiety: A randomized parallel group trial. Trials.  

• Raghav, K., De Jongh, A. Virtual Reality Exposure Therapy in Treatment of Dental 
Anxiety-A Case Report. Journal of the American Dental Association. 

 
Sonja Kalf – Scholte, tandarts gehandicaptenzorg 
Lid van COBIJT, KNMT, NVvK en VMTI 
Bestuursfuncties: VBTGG 

https://webmail.login.vu.nl/OWA/redir.aspx?SURL=XxA4-2o3PcIDzcTevcfkBcayaHjLGAoUZPfo4SB_8mY0BrPaTEvSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AaQBzAHMAdQB1AC4AYwBvAG0ALwBmAG8AbABpAGEAYwBpAHYAaQB0AGEAdABpAHMALwBkAG8AYwBzAC8AZgBvAGwAaQBhAC0AbQBhAGcAYQB6AGkAbgBlAC0AMgA3AC0AagBhAGEAcgBnAGEAbgBnAC0AMgAwADEANAAtADIAMAAxAC8ANAA3AD8AZQA9ADEAMgAxADUAMAA5ADUALwAxADIANAAyADkAMQAwADQA&URL=http%3a%2f%2fissuu.com%2ffoliacivitatis%2fdocs%2ffolia-magazine-27-jaargang-2014-201%2f47%3fe%3d1215095%2f12429104
https://webmail.login.vu.nl/OWA/redir.aspx?SURL=XxA4-2o3PcIDzcTevcfkBcayaHjLGAoUZPfo4SB_8mY0BrPaTEvSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AaQBzAHMAdQB1AC4AYwBvAG0ALwBmAG8AbABpAGEAYwBpAHYAaQB0AGEAdABpAHMALwBkAG8AYwBzAC8AZgBvAGwAaQBhAC0AbQBhAGcAYQB6AGkAbgBlAC0AMgA3AC0AagBhAGEAcgBnAGEAbgBnAC0AMgAwADEANAAtADIAMAAxAC8ANAA3AD8AZQA9ADEAMgAxADUAMAA5ADUALwAxADIANAAyADkAMQAwADQA&URL=http%3a%2f%2fissuu.com%2ffoliacivitatis%2fdocs%2ffolia-magazine-27-jaargang-2014-201%2f47%3fe%3d1215095%2f12429104
https://webmail.login.vu.nl/OWA/redir.aspx?SURL=Rda-DQ-w8Zk35cbuLlPk6DKK09cVB2AYOwCnPhsI2wgIPESZ0jzSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBwAHMAeQBjAGgAbwBsAG8AZwBpAGUAbQBhAGcAYQB6AGkAbgBlAC4AbgBsAC8AdwBlAGIALwBBAHIAdABpAGsAZQBsAHAAYQBnAGkAbgBhAC8ASQBrAC0AdgBpAG4AZAAtAHYAZQBlAGwALQBkAGkAbgBnAGUAbgAtAGUAbgBnAC4AaAB0AG0A&URL=http%3a%2f%2fwww.psychologiemagazine.nl%2fweb%2fArtikelpagina%2fIk-vind-veel-dingen-eng.htm
https://webmail.login.vu.nl/OWA/redir.aspx?SURL=Rda-DQ-w8Zk35cbuLlPk6DKK09cVB2AYOwCnPhsI2wgIPESZ0jzSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBwAHMAeQBjAGgAbwBsAG8AZwBpAGUAbQBhAGcAYQB6AGkAbgBlAC4AbgBsAC8AdwBlAGIALwBBAHIAdABpAGsAZQBsAHAAYQBnAGkAbgBhAC8ASQBrAC0AdgBpAG4AZAAtAHYAZQBlAGwALQBkAGkAbgBnAGUAbgAtAGUAbgBnAC4AaAB0AG0A&URL=http%3a%2f%2fwww.psychologiemagazine.nl%2fweb%2fArtikelpagina%2fIk-vind-veel-dingen-eng.htm


 

Stichting Bijzondere Tandheelkunde Jaarverslaggeving 2015      Pagina| 63 
 
 

 
Wendy Knibbe, GZ-psycholoog 
Lid van COBIJT, COBIJT werkgroep PsyBT, NIP, VEN 
Lezingen/presentaties: 
TG-bijeenkomst, ACTA, afdeling Orale Kinesiologie, onderwerp DC/TMD Axis II 
Onderwijs:  
• College psychologie in het blok Afwijkingen Kaakgewricht en speekselklieren (AKS) 

2015-2016, in het eerste jaar van de Master Tandheelkunde (ook vanuit OKI). 

• Cursus psychopathologie voor Tandartsen in juni 2015 (samen met Ad de Jongh) 

 
Miryam Mechani, mondhygiënist  
Lid van COBIJT en VBTGG 
Lezingen/presentaties: 
• najaarscongres VBTGG  mondzorg bij mensen met een verstandelijke beperking 
• presentaties aan Cordaan instellingen tijdens teamvergadering , en klinische lessen 

mondzorg huisbezoeken aan verzorgende en ouders .  
 
Caroline Pieterse, tandarts angstbegeleiding 
Lid van COBIJT en VBTGG 
Lezingen/presentaties:  
• presentatie “Behandeling van een angstige patiënt”, lachgascursus 
• Angstpracticum, 4e jaars studenten ACTA 
Publicaties:  
• QP Tandheelkunde, december 2015: “Een patiënt met somatisch onvoldoende 

verklaarde lichamelijke klachten” (mede-auteur met Sarah Said Afellad en Ad de Jongh) 
 
Marcella Poelman, tandarts MFP i.o. 
Lid van COBIJT, KNMT en NVGPT 
 
Angela Ridwan-Pramana, tandarts Maxillofaciale Prothetiek 
Lid van COBIJT, NVGPT, ADT, ISMR en KNMT 
Samenwerking met: 
• Prothetisch reconstructiespreekuur voor oncologiepatienten met kaakchirurg Prof. Dr. 

E.A.J.M. Schulten  
• Chirurgisch reconstructie spreekuur voor oncologiepatienten met kaakchirurg Prof. Dr. 

E.A.J.M. Schulten en plastisch chirurg dr. H.J. Winters VUmc  
• Implantologie spreekuur met kaakchirurgen Jan Wolff en Maarten Vehmeijer  
• 3D innovationlab kaakchirurgie 

 
Lezingen/presentaties:  
• Onderwijs Reconstruction of Maxilladefects 

29 september 2015 ‘Faculty Dentistry of University of Makassar Hassanudin’ Indonesië 
• Reconstructies van Maxilladefecten- Prothetisch vs Chirurgisch 

6 november 2015 Ned Ver Assisterenden Mondziekten Kaakchirurgie, Amersfoort 
• Influence of skull implant  geometry on stress distribution  

Onderzoeksdag MKA-VUmc   
22 januari 2016 ACTA 

• Onderwijsochtend  ‘Maxillofaciale Prothetiek’  voor Orthodontisten i.o.  
9 maart 2016 ACTA 

• Roparun voor het goede doel ‘Klankbord’ 
Ism AvL-NKI, SBT en VUmc 
9 maart 2016 ACTA 

Publicaties:  
• Structural and mechanical implications of PMMA implant shape and interface geometry 

in cranioplasty - A finite element study. 
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Ridwan-Pramana A, Marcián P, Borák L, Narra N, Forouzanfar T, Wolff J. 
J Craniomaxillofac Surg. 2016 Jan;44(1):34-44.  

• Porous polyethylene implants in facial reconstruction: Outcome and complications. 
Ridwan-Pramana A, Wolff J, Raziei A, Ashton-James CE, Forouzanfar T. 
J Craniomaxillofac Surg. 2015 Oct;43(8):1330-4.  

• 3D Orbital Reconstruction in a Patient with Microphthalmos and a Large Orbital Cyst-A 
Case Report. 
Mourits DL, Wolff J, Forouzanfar T, Ridwan-Pramana A, Moll AC, de Graaf P, Remmers 
JS, Kraal-Biezen E, Hartong DT. 
Ophthalmic Genet. 2016 Jan 13:1-5. 

Onderzoeken: 
• Influence of printing orientation on dimensional accuracy of 3D printed samples 

A.Ridwan-Pramana, M. van Eijnatten, S. Kommers, J. Wolff, T. Forouzanfar 
• Mechanical properties of PMMA vs PEEK before and after sterilization 

A.Ridwan-Pramana, J. van Loon, T. Forouzanfar 
• Influence of skull implant  geometry on stress distribution   

A.Ridwan-Pramana, P. Marcián, L. Borák, N. Narra, T. Forouzanfar, J. Wolff 
 
Arend Rutgers, tandarts 
Lid van COBIJT, KNMT 
 
Guusje Schipper, tandarts gehandicaptenzorg i.o. 
Lid van COBIJT, ANT, VMTI en VBTGG 
Presentaties:  
• casuspresentatie voorjaarscongres VBTGG congres (21 maart 2015) 
• casuspresentatie trainingsdag ‘Drooling’ (25 november 2015) 
 
Tecla Snoeks, tandarts  
Lid van COBIJT, VBTGG en KNMT 
Bestuursfuncties: 
• Voorzitter VBTGG 
• Voorzitter OR 
 
Bernadet Spaan, tandarts pedodontoloog 
Lid van COBIJT 
Bestuursfuncties:  
• COBIJT 
• Commissielid sectie Horace Wells, VBTGG 
 
Marieke Schorer, tandarts pedodontoloog 
Lid van COBIJT, KNMT, NVvK  en EAPD 
Bestuursfuncties/commissies:  
• Najaarscongrescommissie NVVK 
• Voorjaarscongrescommissie NVVK/ VBTGG 
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