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1| Leeswijzer
Dit jaarverslag 2016 wordt voorafgegaan door het verslag van het bestuur 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 aan de belanghebbenden en is in te zien op de website van SBT
(www.sbt.nl).
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 2016 gerealiseerde prestaties op diverse terreinen, de ontwikkeling van het
meerjarenbeleid en de plannen voor 2017.
Hoofdstuk 5: Financieel beleid.
Hoofdstuk 6 Jaarrekening: financiële prestaties, de jaarrekening 2016 en de toelichting daarop.
Als bijlagen zijn opgenomen:
1. Overzicht medewerkers SBT per 31-12-2016
2. Overzicht van lezingen, lidmaatschappen en publicaties waaraan medewerkers van SBT in 2016 een
bijdrage hebben geleverd
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 op 11 mei 2017 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 2016 aan.
Het beleid in 2016 stond in het teken van het verbeteren van de kwaliteit van de patiëntenzorg, de
intensivering van de samenwerking met WLZ-instellingen, het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan en
het voorbereiden van de aanpassing van de bestuursstructuur.
Het aantal uren patiëntenzorg in 2016 (20.358 uur) lag iets hoger dan het aantal uren patiëntenzorg in 2015
(20.112 uur). In Jan Bonga, een WLZ-instelling, gericht op verblijf, behandeling en verpleging werden 271
behandeluren gerealiseerd.
Uit de in 2016 gehouden patiënttevredenheidsenquête blijkt dat patiënten de kwaliteit van de behandeling
met ruim een 8,5 waardeerden. De gemiddelde waardering over alle aspecten van SBT was een 7,7.
Voor nieuwe patiënten op de afdelingen MFP/TMD, pedodontologie en gerodontologie golden geen
wachttijden.
In 2016 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
8,3) dan het onderzoek in 2015. De uitkomsten van deze enquête zijn betrokken bij de opstelling van het
jaarplan 2017.
Veranderingen in de externe omgeving stellen in de toekomst andere eisen aan de organisatie.
De interne bespreking van het meerjarenbeleidsplan was eind 2015 afgerond. In 2016 is het meerjarenbeleid
besproken met de Raad van Toezicht en vastgesteld.
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. Daar is in 2016 al aan gewerkt.
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 is besloten tot aanpassing van het
bestuursmodel waarbij vakgroepen worden ingericht en de tweehoofdige Raad van Bestuur wordt vervangen
door een éénhoofdige Raad van Bestuur.
In 2017 moet de inrichting van de organisatie met een vakgroepenstructuur zijn vruchten gaan afwerpen.
Dankzij de grote inzet van de medewerkers van SBT was 2016 een goed jaar voor SBT en haar patiënten.
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Verslag van de Raad van Toezicht
Governancecode Zorg
In 2013 is de besturing van de organisatie conform de eisen van de Zorgbrede Governancecode ingericht en
sedertdien wordt gewerkt met een Raad van Toezicht en Raad van Bestuur-model. De naleving van de
Zorgbrede Governancecode is een permanent aandachtspunt van de Raad van Toezicht.

Samenstelling 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. Dr. H.P.B Bolhuis is, conform het
rooster van aftreden, herbenoemd als voorzitter 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.

Vergaderingen en werkzaamheden Raad van Toezicht
In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht in aanwezigheid van de Raad van Bestuur vijf keer vergaderd.
De standaard concernactiviteiten, zoals vaststelling jaarrekening, begroting en het bespreken van periodieke
rapportages, zijn door de Raad van Toezicht in het kader van de uitvoering van de governancecode getoetst.
Verder heeft in verband met de verplichte roulatie van accountants het accountantskantoor Verstegen dit jaar
plaats gemaakt voor het accountantskantoor RSM. Wij danken bij deze de medewerkers van Verstegen voor
hun constructieve bijdrage in de afgelopen jaren. Daarnaast heeft een aantal extra vergaderingen
plaatsgevonden voor intern overleg. Speciale aandacht was er daarbij voor het meerjarenbeleidplan, de
bestuursstructuur en de inrichting van de organisatie.
Dit alles heeft geresulteerd in de nota aanpassing bestuursstructuur SBT 2016. In juli is in samenspraak met
de Raad van Bestuur, het MT en de OR de definitieve versie gepresenteerd. Een belangrijk aspect in deze
nota is de samenstelling van de Raad van Bestuur. In plaats van twee bestuurders zal per 1 maart 2017 de
Raad van Bestuur bestaan uit één directeur/bestuurder, die wordt bijgestaan door het managementteam
(MT), bestaande uit twee vakgroepvoorzitters (A&G en MFP/TMD) en het hoofd van de patiënten/financiële
administratie (PA/FA). Voor meer informatie zie de aanpassing bestuursstructuur SBT hoofdstuk 4, punt 4.4
van dit document.
In het verlengde van de wijziging van de bestuursstructuur heeft de Raad van Toezicht in september een
procedure gestart voor de werving van een nieuwe directeur/bestuurder met als resultaat dat in december
2016 de overeenkomst is getekend met een nieuwe directeur/bestuurder. Zij zal per 1 februari 2017 in dienst
treden en de nieuwe Raad van Bestuur vormen. Tevens zijn in samenspraak met de huidige Raad van
Bestuur vacatures geopend voor de twee vakgroepvoorzitters. Het selecteren van geschikte kandidaten en
het aanstellen van deze nieuwe vakgroepvoorzitters zal plaats vinden in februari 2017 en is de taak van de
nieuwe Raad van Bestuur. Op deze wijze zal de aanpassing van de bestuursstructuur op 1 maart 2017
volledig zijn afgerond.
De laatste bijeenkomst met het oog op zelfreflectie van de Raad van Toezicht werd in december 2014
belegd. Gedurende de jaren 2015 en 2016 is dit niet gebeurd, omdat in deze periode de focus lag op de
voorbereiding van hierboven geschetste bestuursstructuurwijziging van SBT. In dat kader paste het niet goed
een specifieke bijeenkomst voor zelfevaluatie te houden. De interne vergadering van de Raad van Toezicht
om het eigen functioneren en dat van de Raad van Bestuur te bespreken en te evalueren, zal plaatsvinden in
het voorjaar van 2017. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:
1. Levert de SBT goede zorg op maat
2. Waarden en normen
3. Kwaliteit van de dialoog met belanghebbenden
4. Inrichting van de Governance
5. Evaluatie van Raad van Bestuur en management
6. Evaluatie van verantwoord toezicht en continue ontwikkeling van de Raad van Toezicht
Stichting Bijzondere Tandheelkunde
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Voor een goede transparantie zullen de uitkomsten daarvan met de Raad van Bestuur gedeeld worden. 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 alsook de klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur worden 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 VIM-meldingen worden bij iedere vergadering met de Raad van Bestuur besproken.
Verder wil ik graag veel dank uitspreken aan de Raad van Bestuur en alle medewerkers van SBT die er in
het afgelopen jaar voor hebben gezorgd dat een aantal belangrijke besluiten is genomen voor de
toekomstige ontwikkeling van SBT. Meer specifiek zijn in dit kader nog te benoemen het afronden van alle
onderhandelingen inzake de afkoop van inrichtingskosten en het daarmee verbonden huurcontract bij de
stichting VU-VUmc.
In het jaar 2017 verwachten we dat binnen SBT verdere professionalisering zal plaatsvinden en dat de
samenwerking tussen de verschillende behandeldisciplines zal verbeteren waardoor de kerngedachte "door
samenwerking sterk" verder gestalte zal krijgen.

Peter Bolhuis
Voorzitter Raad van Toezicht SBT
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2| Profiel van de organisatie
2.1.

Algemene gegevens

Naam rechtspersoon
Rechtsvorm
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
AGB code
Nummer Kamer van Koophandel
E‐mailadres
Internetpagina

Stichting Bijzondere Tandheelkunde
Stichting
Gustav Mahlerlaan 3004
1081 LA
Amsterdam
020-5980450
38000063
41208515
info@sbt.nl
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, preventieassistenten, 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 (SBBT), 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 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 is 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 (Centraal Overleg BIJzondere Tandheelkunde) geaccrediteerd als Centrum
voor Bijzondere Tandheelkunde.
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. Tevens vervult SBT een opleidingsplek voor een GZ psycholoog.
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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, en worden betrokken bij de
opstelling van het jaarplan.

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; of 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; en
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.
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; en met
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; en
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

4100

Verstandelijke en/of lichamelijke niettandheelkundige handicap (beperking)
Medisch gecompromitteerd
Non-specifieke angststoornis
Dento-alveolaire en/of maxillofaciale
aandoening ten gevolge van ernstige
prothese problematiek
Angst
Dento-alveolaire en/of maxillofaciale
aandoening ten gevolge van
oro/maxillo/faciaal defect
Dysfunctie van het kauworgaan
Congenitale stoornis van de tanddoorbraak
Schisis
Congenitale stoornis van de tandstructuur
Psych(iatr)ische niet-tandheelkundige
handicap (beperking)
Dento-alveolaire en/of maxillofaciale
aandoening ten gevolge van
oro/maxillo/faciaal trauma
Verstandelijke, psych(iatr)ische en/of
lichamelijke niet-tandheelkundige handicap
Specifieke angststoornis
Dysgnatie
Verworven dento-alveolaire en/of
maxillofaciale aandoening
Intake, geen bijzondere tandheelkunde
Totaal

6100
5200
2300

5000
2200

3000
1500
1100
1400
4200
2100

4000
5100
1200
2000
Geen bijz.thk

Uren
2016
8.175

Aantal
behandelingen
10.668

Aantal
patiënten
2.798

2.953
1.874
1.597

3.594
2.474
2.681

839
611
654

1.593
1.446

1.830
2.393

447
439

758
604
462
383
366

928
686
590
392
452

282
190
126
89
71

169

237

52

155

175

45

91
75
58

112
99
82

18
25
10

33
20.791

48
27.441

41
6.737

Tabel 2: Uren per centrumindicatie

Uren per centrumindicatie
4100
5200
5000
3000

Uren
2016

1100
4200
4000
1200
Intake, geen bijz.thk
-

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000
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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 *)
Nieuwe patiënten
In behandeling
Ontslagen patiënten

2016
1.522
6.737
1.719

2015
1.731
6.865
1.620

20.515
1.013
276

20.112
952
162

Formatie (FTE’s)
A&G
Gerodontologie
MFP
TMD
Subtotaal FTE tandartsen excl. ZZP op basis van 38,75 uur

9,15
0,60
4,55
1,12
15,42

9,31
0,58
4,66
1,53
16,08

Preventieteam
Tandartsassistenten
Psychologen
Admin./receptie/management
RvB
Totaal FTE excl. ZZP op basis van 38,75 uur

3,99
23,47
1,33
10,69
1,50
56,40

3,33
23,58
1,06
11,56
1,50
57,11

Medewerkers
Aantal in loondienst
0-uren in loondienst
Werkzaam bij SBT, geen dienstverband*)

2016
95
14
27

2015
99
19
25

5
5

9
10

278,40
296,16

279,84
282,84

7.056.905

6.955.299

Productie
Uren mondzorg
Uren anesthesiologie
Uren WLZ

Uitdiensttredingen
Indiensttredingen
Uurtarief per 1 januari
Mondzorg
Anesthesiologie
Bedrijfsopbrengsten
Totale omzet in verslagjaar
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.
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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 SBT een samenwerkingsrelatie heeft.
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 op verzoek van 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 SBT 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.
MC Slotervaart
Met het MC Slotervaart is er een overeenkomst voor incidenten- en calamiteitenopvang van volwassen SBTpatiënten die onder algehele anesthesie behandeld zijn.
Tevens verzorgt de Mondzorgpoli in het MC Slotervaart buiten kantooruren de opvang van SBT-patiënten
met acute tandheelkundige klachten.
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WLZ instellingen en speciaal onderwijs 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-, dagbestedings- of
speciaal onderwijs) instellingen voor mensen met een verstandelijke (en lichamelijke) beperking:
• Kleine Johannes (Amsta)
• Omega, Nifterlake (ons tweede thuis)
• Weerklank (Kentalis)
• Drostenburg (Orion)
• Sarphatihuis (Amsta)
• Eduard Douwes Dekker (Amstelring)
• De 3 Hoven (Amstelring)
• Het Schouw (Amstelring)
• Rietvinck (Amstelring)
• Willem Drees/Oostpoort (Amstelring)
• Flevohuis (Amstelring)
• Open Hof (ZGAO)
• Jan Bonga (Amsta)
• De Werf (Cordaan)
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.
Zilveren Kruis 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 onderhoudt
SBT 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 governancecode.
In 2013 zijn de reglementen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur vastgesteld.
3.1.2.

Zorgbrede governancecode

SBT onderschrijft het belang van corporate governance en hanteert de zorgbrede governancecode hierbij als
leidraad. Alle aanbevelingen van de governancecode 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 in 2016 een tweehoofdige Raad van Bestuur (een voorzitter en een 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 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 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
• Lid Raad van Toezicht Stichting Gezondheidscentrum Diemen Noord en Diemen Zuid
• Bestuurslid Centraal Overleg Bijzondere Tandheelkunde (Cobijt)
Drs. D.L.M. Broers, lid Raad van Bestuur
Nevenfuncties:
• 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. Dr. H.P.B Bolhuis is, conform het rooster van aftreden,
herbenoemd als voorzitter 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.
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3.3.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestond in het verslagjaar uit 5 leden
Naam
dr. H.P.B. prof. dr. F.J.M.
drs. J.M.J.
Bolhuis
Hilgers
Moors
Functie
In functie vanaf:
In functie tot:
Beloning (incl. salaris,
vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en
andere vaste
toeslagen)
Totaal bezoldiging in
kader WNT

mr. J.H.
SchermerAnkersmit

drs. P. R.
Baart

Voorzitter
4-07-2012
06-2020

Lid
26-04-2012
06-2018

Lid
26-04-2012
06-2019

Lid
4-07-2012
06-2017

Lid
16-09-2013
09-2017

7.912

5.274

5.274

5.274

5.274

7.912

5.274

5.274

5.274

5.274

Nevenfuncties Raad van Toezicht
dr. H.P.B. Bolhuis
• Voorzitter ledenadviesraad van de Onderlinge van 1719 U.A.
• Eigenaar Tandartspraktijk TPPI Bolhuis & Holten
• Gastdocent Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)
afdelingen Endodontologie en Materiaalkunde
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
• Voorzitter Raad van Toezicht Stap, algemeen pensioenfonds
• Executive advisor non-profit bij Oldenburg Bonsel & Consultants
Onderstaande nevenfuncties zijn op voordracht van de NVZ:
• Bestuurslid pensioenfonds PFZW
• Lid commissie arbeidsvoorwaarden 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 5) 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 WNTnorm.
Vergaderingen en evaluatie van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is in het verslagjaar vijf keer in aanwezigheid van de leden van de Raad van Bestuur
in vergadering bijeen gekomen. Door deze extra werkzaamheden heeft de Raad van Toezicht de
gebruikelijke interne vergadering om het eigen functioneren en dat van de Raad van Bestuur te bespreken
en te evalueren niet gehouden in 2016. Het overleg om eigen functioneren te bespreken zal in 2017
plaatsvinden.
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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 geïnformeerd worden over de realisatie van de doelstellingen en eventuele risico’s.
Conform de Zorgbrede Governancecode 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. In het kader van de WNT is de klasseindeling voor de bezoldiging van de Raad van Bestuur en
de Raad van Toezicht geactualiseerd. Tevens heeft de Raad van Toezicht voor de controle van de
jaarrekening een nieuwe externe accountant aangesteld.
Risicomanagement en patiëntveiligheid
De Raad van Toezicht heeft de integrale risico-inventarisatie besproken, alsmede de voorstellen om de
gesignaleerde risico’s te verbeteren. Deze voorstellen zijn opgenomen in het jaarplan 2017.
Iedere vergadering worden de eventueel ontvangen klachten en de gemelde incidenten alsmede de follow–
up hiervan besproken. Daarnaast worden de jaarverslagen van de externe klachtencommissie en de VIMcommissie besproken en wordt gekeken welke lessen daaruit getrokken worden. Met het oog op de
invoering van de WKKGZ is een geactualiseerde klachtenregeling en VIM-protocol besproken.
In het kader van privacybescherming en databeveiliging zijn met de Raad van Bestuur de
databeveiligingsmaatregelen en een nieuwe regeling ‘omgaan met privacygevoelige gegevens’ besproken.
Bedrijfsvoering
Iedere vergadering bespreekt de Raad van Toezicht de managementrapportages over de formatie,
productie, liquiditeitsprognose, het ziekteverzuim en de kwartaalrapportages.
Het Jaardocument 2015 is in de vergadering van mei 2016 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 2017.
Tevens heeft de Raad van Toezicht de verslagen van de besprekingen met de verzekeraars en de daaraan
verbonden begroting 2017 en tarief aanvraag 2017 goedgekeurd.
HRM
De Raad van Toezicht heeft kennisgenomen van de uitkomsten van het medewerkers tevredenheidsonderzoek en goedkeuring gegeven aan het opleidingsplan 2016. De geactualiseerde
regelingen ‘ziek- en herstelmeldingen en verzuimbegeleiding’ en ‘studiekosten en studieverlof’ zijn
In 2016 geaccordeerd. Tevens is in november 2016 een HR-functionaris geworven.
Meerjarenbeleidsplan
De Raad van Toezicht is actief betrokken bij de formulering van het meerjarenbeleidsplan dat in het
verslagjaar 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 staan 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.
Aanpassing bestuursstructuur
In dialoog met de Raad van Bestuur en advies van de ondernemingsraad heeft de Raad van Toezicht zich
gebogen over de vraag hoe de besturing van de organisatie het beste kan worden ingericht om de
doelstellingen in het meerjarenbeleidsplan te realiseren. Besloten is om te gaan werken met een
eenhoofdige Raad van Bestuur en de organisatie in te richten vanuit het model van vakgroepen.
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Werving nieuwe bestuurder
De Raad van Toezicht heeft met inachtneming van de adviezen van het managementteam en de
ondernemingsraad een functieprofiel voor de te werven bestuurder vastgesteld. In het najaar is de vacature
opengesteld en de selectieprocedure gestart.
In december is A.Q. Lambrichs de Bruin, na consultatie van het managementteam en de ondernemingsraad
van SBT, benoemd als bestuurder van SBT ingaande 1 februari 2017.
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 2016 bestond de remuneratiecommissie uit de heren P. Bolhuis
en P. Baart.

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 2016 heeft het managementteam twaalf keer vergaderd, waarvan één vergadering was belegd om kennis
te maken met en advies uit te brengen over de voorgenomen benoeming van A.Q. Lambrichs de Bruin als
nieuwe bestuurder van SBT.
Standaard worden de maandrapportages, productie, bezetting, ziekteverzuim, klachten en VIM-meldingen en
financiële overzichten besproken en de zaken die bij de jaarplancyclus horen (opstellen jaarplan,
opleidingsplan, begroting en dergelijke).
Daarnaast zijn in 2016 de bestaande HRM-regelingen in overleg met het managementteam geactualiseerd
en zijn enkele procesbeschrijvingen en richtlijnen herzien. Het managementteam is geraadpleegd over de
voorgenomen aanpassing van de bestuursstructuur van de organisatie en het functieprofiel van de nieuw te
werven bestuurder.
Het managementteam is per 31 december 2016 als volgt samengesteld:
C.M. Pieterse
hoofd Angstbegeleiding en Gehandicaptenzorg
J.E.A. Jorna
hoofd MFP
B.T. Tjiook
hoofd TMD
M. Mechani
hoofd preventieteam
M. Schorer
hoofd pedodontologie
M.J. v. d. Laan Controller, hoofd financiële- en patiënten administratie
D.L.M. Broers
lid RvB
F.H.A. Sier
voorzitter RvB
In 2016 hebben we vanwege zijn pensionering afscheid genomen van Hans Euwe, hoofd pedodontologie,
die jarenlang ook lid van het managementteam is geweest.
Jaarverslag ondernemingsraad SBT 2016
De ondernemingsraad SBT is als volgt samengesteld:
T.A.J. 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.M. Engel, tandarts gehandicaptenzorg i.o. lid
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Overleggen:
In 2016 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 twee
leden van de Raad van Toezicht gehad. Het hoofdonderwerp was de voorgenomen aanpassing in de
bestuursstructuur. De OR heeft een kennismakingsgesprek gehad met de door de Raad van Toezicht
geselecteerde kandidaat bestuurder.
Medewerkerstevredenheidsenquête:
Volgens afspraak is er wederom een tevredenheidsenquête gehouden onder de medewerkers van SBT.
Hieronder enige uitkomsten van deze enquête:
• De werkbeleving is ten opzichte van 2015 positiever. De percentages negatieve scores zijn hetzelfde
gebleven.
• Over het algemeen geven de medewerkers aan over voldoende kennis en ervaring te beschikken om
hun werkzaamheden uit te voeren. Het beeld in 2016 is wat positiever dan dat van 2015. Medewerkers
hebben aangegeven meer computertraining te willen krijgen.
Dit is een aandachtspunt voor het jaarplan 2017 om hier verbetering in aan te brengen.
• De beleefde werkdruk is in 2016 ten opzichte van 2015 aanzienlijk verminderd, mogelijk heeft gewenning
aan OASE hierbij een rol gespeeld.
• In 2016 geven meer respondenten aan tevreden te zijn over hun inbreng in en het overleg binnen de
organisatie.
• Men lijkt iets meer tevreden over de samenwerking dan in 2015 en de samenwerking wordt in 2016 ook
iets hoger gewaardeerd.
• De waardering van de werkomgeving is matig tot slecht. Verbetering van de werkomgeving en de
beleving hiervan moet zeker een aandachtspunt is voor het jaarplan 2017.
• Het oordeel over de ondernemingsraad is in 2016 sterk verbeterd. Uit de enquête is gebleken dat de OR
een stuk zichtbaarder is dan in 2015.
Instemming en advies:
In 2016 is er een nieuwe studiekostenregeling gekomen. De OR heeft hierin een grote rol gespeeld. Op
advies van de OR is er een brainstormgroep ontstaan. Het uitgangspunt voor de OR was gelijkheid voor alle
medewerkers. De uitkomst is dat alle medewerkers studieverlof op kunnen nemen voor het volgen van een
cursus/opleiding en daarvoor een persoonlijk budget kunnen aanspreken.
In 2016 heeft de OR instemming verleend aan de volgende regelingen:
• Studiekostenregeling
• Ziek- en herstelmeldingen en verzuimbegeleiding
Daarnaast heeft de OR positief advies gegeven op:
• Benoeming directeur/bestuurder
• Aanpassing bestuursstructuur
En ongevraagd advies gegeven op:
• Werkruimte HR-functionaris
Arbobeleid:
Met de pensionering van het hoofd kliniek zijn de arbotaken verdeeld over meerdere medewerkers. De OR
blijft betrokken bij het arbobeleid. Er is overleg met de externe arbo-adviseur en één lid van de OR heeft
zitting in de arbocommissie. Tevens komen de arbo-onderwerpen aan bod in de overlegvergaderingen.
Overleg bestuurder en Raad van Toezicht:
De OR heeft open overleg gevoerd met Frans Sier als bestuurder. Er is inzage geweest in de stukken van
het managementteam. De OR heeft in 2016 een constructieve bijdrage willen leveren aan de aanpassing
van de bestuursstructuur met een analyse van de knelpunten en heeft daarover met de voorzitter van de
Raad van Toezicht een gesprek gevoerd. Ook is door de OR aangedrongen op het aanstellen van een HRfunctionaris.
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4| Algemeen beleid
In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten, de doelen en de resultaten van het beleid in 2016 beschreven.
Tevens wordt een korte vooruitblik op 2017 gegeven.

4.1.

Visie, strategie en meerjarenbeleid

In 2016 is het meerjarenbeleidsplan 2016 – 2018 door de Raad van Toezicht bekrachtigd. Tevens is de
missie en visie van SBT geactualiseerd. De geactualiseerde missie en visie zijn in dit verslag opgenomen.
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
Maxillo Faciale 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 ernaar 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 en 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 2016 stond in het teken van de uitvoering van het meerjarenbeleidsplan met focus op de
verdere ontwikkeling van de professionaliteit binnen de organisatie, het verbeteren van de patiëntvriendelijkheid, het intensiveren van de samenwerking met WLZ-instellingen en het voorbereiden van de
aanpassing van de bestuursstructuur.

4.3.

Meerjarenbeleidsplan ‘Groei door samenwerking’

In 2015 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.
Voor de formulering van dit beleidsplan hebben we verschillende betrokkenen gevraagd hieraan een bijdrage
te leveren. In 2015 hebben het managementteam en de ondernemingsraad een sterkte-zwakteanalyse
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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
medewerkerstevredenheidsonderzoek (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 zijn hiermee de
kritische succesfactoren voor dit meerjarenbeleidsplan.
Het meerjarenbeleidsplan is in 2016 vastgesteld. Het meerjarenbeleidsplan is te raadplegen op de website
van SBT: www.sbt.nl

4.4.

Aanpassing bestuursstructuur

Voor de uitvoering van het meerjarenbeleidsplan is het belangrijk de organisatie op korte termijn zo in te
richten dat de gewenste professionalisering adequaat ondersteund en gestimuleerd wordt.
In dialoog met het MT, de OR en de Raad van Toezicht is besloten de afdelingen en de tandartsassistenten
onder te brengen in twee overkoepelende vakgroepen (A&G en MFP/TMD) met aan het hoofd een
vakgroepvoorzitter. De beide vakgroepvoorzitters en het hoofd patiënten- en financiële administratie vormen
samen met de RvB het managementteam (MT).
De aanpassingen ten opzichte van de huidige situatie zijn:
• Er worden twee vakgroepen geformeerd TMD/MFP en A&G met ieder een vakgroepvoorzitter
• de assistenten worden ondergebracht in één van de twee vakgroepen
• één directeur/bestuurder komt in de plaats van de tweehoofdige Raad van Bestuur
• Het MT gaat bestaan uit de vakgroepvoorzitters, hoofd PA/FA en de directeur/bestuurder
• Er wordt een HR-functionaris aangesteld.
Na positief advies van de ondernemingsraad is besloten tot een stapsgewijze invoering van de nieuwe
bestuursstuctuur beginnend met de benoeming van de nieuwe directeur bestuurder.
Op 1 december 2016 is A.Q. Lambrichs de Bruin door de Raad van Toezicht benoemd als directeur
bestuurder ingaande 1 februari 2017.

4.5.

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.
4.5.1.

Kwaliteit van de patiëntenzorg

Een belangrijk fundament van het kwaliteitssysteem zijn de richtlijnen die iedere twee 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/procesbeschrijvingen 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.
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Tijdens de afdelingsoverleggen vinden altijd casuïstiekbesprekingen plaats en wordt het 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.
In december 2016 is na een gezamenlijke inspanning van Cordaan en SBT een behandelkamer op De Werf
(Cordaan) in Amsterdam-Noord in gebruik genomen. Het streven is om op deze locatie de bewoners van De
Werf en mensen uit de omgeving met een indicatie voor bijzondere tandheelkunde te behandelen. Het
management van de locaties geven zeer positieve feedback op de werkwijze van de SBT-tandartsen; de
werkwijze sluit goed aan bij de patiëntengroep.
4.5.2.

Certificering en visitaties

SBT is in 2015 door Cobijt geaccrediteerd als Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde tot 2020 en door de
Nederlandse Vereniging van Anesthesisten (NvA) geaccrediteerd voor behandelingen onder algehele
anesthesie tot 2019.
In 2016 is SBT ook geaccrediteerd als opleidingsinstelling voor klinische psychologie door het Nederlands
Instituut voor Psychologen (NIP).
De aanbevelingen van de visitatierapporten, die ook op de website te raadplegen zijn, worden betrokken bij
de jaarplanvorming.
SBT zal de voor 2016 geplande interne audit in 2018 uitvoeren.
4.5.3.

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 drie medewerkers van SBT en één medewerker van ACTA zitting.
De samenstelling van de commissie was tot augustus 2016 als volgt: P. Wetselaar (ACTA, voorzitter a.i.), M.
Krap (MFP), M. Meiland – de Boer (A&G) en R. van Mierlo (ondersteunend personeel).
In augustus 2016 is een nieuwe VIM-richtlijn van kracht geworden alsmede een nieuwe VIM-commissie
samengesteld.
De VIM-commissie is samengesteld uit zeven leden en drie voorzitters:
• een onafhankelijke voorzitter van ACTA
• twee leden van ACTA
• een onafhankelijke voorzitter van SBT
• drie leden van SBT: één A&G-tandarts, één MFP/TMD-tandarts en één tandartsassistente
• een onafhankelijke voorzitter van Hogeschool Inholland
• een lid van Hogeschool Inholland
De voorzitter en leden worden op facultatieve basis geselecteerd voor deelname in de commissie.
• Wanneer het een incidentmelding vanuit ACTA betreft: worden de SBT-voorzitter en 1 ACTA-lid en 1
HinH-lid ingeschakeld om de casus af te handelen.
• Als het een melding vanuit SBT betreft, worden de HinH-voorzitter en 1 SBT-lid en 1 ACTA-lid hiervoor
ingeschakeld.
• Als het een melding vanuit HinH betreft, worden de ACTA-voorzitter, 1 SBT-lid en 1 HinH-lid hiervoor
ingeschakeld.
Per casus kan, zo nodig in overleg met het lid Raad van Bestuur SBT met de portefeuille zorg, het lid directie
domein GSW met de portefeuille zorg, of bij ACTA bij de directeur Zorg, een deskundige als externe adviseur
uitgenodigd worden.
De zittingstermijn van leden van de VIM-commissie is drie jaar, die van de voorzitters is twee jaar.
In 2016 bestaat de commissie uit:
• dhr. B.T. Tjiook, voorzitter, SBT
• dhr. M. Krap, lid, SBT
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mw. R. van Mierlo, lid, SBT
mw. T. de Bruijn, voorzitter, Hogeschool Inholland
mw. S. Bos, lid, Hogeschool Inholland
dr. J. Muris, voorzitter, ACTA
mw. drs. B.M.T. Tulp, lid, ACTA
mw. C.L. de Kroon, lid, ACTA

In 2016 werden vijf VIM-meldingen gedaan. Bij alle SBT-meldingen zijn direct intern acties ondernomen.
4.5.4.

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 2016 negen klachten ontvangen. Zes patiënten van SBT hebben zich tot de
onafhankelijke klachtenfunctionaris gewend. Drie klachten van patiënten zijn zonder tussenkomst van de
Klachtencommissie opgelost.
Het reglement van de klachtenregeling is te raadplegen op de website van SBT.
4.5.5.

Kwaliteit van de organisatie

Mede door de invoering van OASE, ons softwarepakket voor patiëntenzorg en declaratie, 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 2017 ook benut moeten gaan worden voor evaluaties van de behandelingen
en planningsmodulen in te zetten voor agendabeheer.

4.6.

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.
4.6.1.

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 tien belangrijkste risico’s opgenomen in het jaarplan 2017. 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.
• 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
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taken. Met de invoering van OASE 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 hier verbetering in aan te brengen zijn de eerste stappen gezet om de aansturing
van de teams meer te focussen op inhoudelijke ontwikkeling, multidisciplinaire samenwerking en practice
based werken. De inrichting van de vakgroepen en de benoeming onder een éénhoofdige leiding zal in
2017 afgerond worden.
Risico’s op het terrein van automatisering en bescherming van de privacygevoelige gegevens . 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. In 2016 is de beveiliging van
het systeem en de applicaties in het kader van de wetgeving rondom de meldplicht van datalekken onder
de loep genomen. Dit heeft geleid tot aanscherping van de regels en procedures rondom toegang en
gebruik van de applicaties en databases. In 2017 zal Zorgmail in gebruik worden genomen om beveiligd
te kunnen communiceren met verwijzers.

4.6.2.

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 MC Slotervaart en het VUmc zijn overeenkomsten gesloten voor opvang van ernstige medischtandheelkundige incidenten die voortvloeien uit een behandeling onder algehele anesthesie. In 2016 hebben
we hiervan geen gebruik hoeven maken. Voor overige medisch incidenten wordt gebruik gemaakt van de
incidenten- en calamiteitenopvang van ACTA.
4.6.3.

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.
Voor zover medische gassen (lachgas, zuurstof e.d.) worden gebruikt, geschiedt dit in het kader van een
gassenbeheersysteem. 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 Risico- Inventarisatie &
Evaluatie (RI&E) laten uitvoeren.
De nog openstaande punten uit deze RI&E zijn in overleg met de OR geprioriteerd en er is voor 2016 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. Voorts is een risico-inventarisatie gemaakt
voor de externe locaties waar onze tandartsen werken. Een deel van de verbeterpunten is in 2016
uitgevoerd en een deel wordt in 2017 uitgevoerd.
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4.7.

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 ACTAgebouw. Tevens zijn de invaliden parkeerplekken bij onze locatie uitgebreid. Hierdoor is de bereikbaarheid
van SBT voor mensen met een lichamelijke beperking sterk verbeterd.
4.7.1.

Toegankelijkheid

In 2016 waren de wachttijden voor een eerste consult (intake) gemiddeld 14 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. In 2016 waren er voor nieuwe patiënten op de afdelingen MFP/TMD,
pedodontologie en gerodontologie geen wachttijden.
Tabel 4: Aantal nieuwe, behandelde en ontslagen patiënten totaal en naar leeftijd

Intakes

Behandelde patienten

Uitgeschreven patienten

Tabel 5: Aantal nieuwe, behandelde en ontslagen patiënten jonger dan 18 jaar

Intakes

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

Intakes

4.7.2.

Behandelde patienten

Uitgeschreven patienten

Patiënttevredenheid

In 2016 is er een patiënttevredenheidsonderzoek gehouden.
Het cijfer dat de patiënten gaven aan de kwaliteit van de behandeling was ruim een 8,5. De gemiddelde
waardering over alle aspecten van SBT was een 7,7. De bereikbaarheid en parkeren in de omgeving van
SBT blijft naar de mening van de patiënten voor verbetering vatbaar. De aangebrachte verbeteringen in de
wachtkamer en de toegang tot het invalidentoilet kwamen in het onderzoek ook tot uiting in een hogere
waardering voor deze faciliteiten dan die in het onderzoek van 2014.
4.7.3.

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 preventieassistenten 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 zich richt op het verbeteren van de mondzorg voor zelfstandig
wonende kwetsbare ouderen. Dit project heeft een doorlooptijd van drie jaar.
Verder is er in nauwe samenwerking met Cordaan is er op de locatie De Werf in Amsterdam-Noord een
behandelkamer gerealiseerd voor de behandeling van de bewoners van De Werf en cliënten van Cordaan uit
de omgeving die recht hebben op bijzondere tandheelkunde. Hiermee is een grote verbetering gerealiseerd
voor de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van de mondzorg voor de cliënten van Cordaan.

4.8.

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
over het medewerkersbestand staan in het financieel jaarverslag. In 2016 is een
medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd en veel aandacht gegeven aan het opleidingsbeleid en het
verbeteren van de arbeidsvoorwaarden. Tevens hebben we in 2016 een HR-functionaris aangesteld om het
personeelsbeleid en de verzuimbegeleiding te professionaliseren.
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4.8.1.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

In 2016 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. Het vorige onderzoek was in 2015.
De uitkomsten 2016 geven over het algemeen een licht positiever beeld van de waardering van de
organisatie (gemiddeld rapportcijfer 8,3) dan het onderzoek in 2015 (gemiddeld rapportcijfer 8,1). De
tevredenheid over hun werk en prestaties en collegialiteit is toegenomen en de beleving van werkbelasting
afgenomen.
In de verbetersuggesties wordt aangegeven dat er kritischer gekeken moet worden naar de individuele
kwaliteit van medewerkers en het naleven van de regels. Ook vindt men dat de kwaliteit van het werkoverleg
en de informatievoorziening verbeterd kan worden. Met de aanpassing van de bestuursstructuur in 2017 zal
hier extra aandacht aan worden besteed.
4.8.2.

Formatie en capaciteit

In 2016 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
Leeftijdsklassen
1 t/m 24
25 t/m 34
35 t/m 44
45 t/m 54
55 t/m 64
65 en ouder
Totaal

2016
10 10,1%
17 17,2%
13 13,1%
35 35,4%
22 22,2%
2
2,0%
99 100,0%

2015
9
9,2%
22 22,4%
16 16,3%
34 34,7%
16 16,3%
1
1,0%
98 100,0%

SBT heeft een hoge parttimefactor. Bewust wordt gestuurd op grotere dienstverbanden om de samenhang
en coördinatie binnen de organisatie te versterken. In 2016 is de parttimefactor ten opzichte van 2015
afgenomen. Dit beleid wordt de komende jaren voortgezet.
Tabel 8: parttimefactor binnen SBT
Parttimefactor
0,20 of minder
0,21 t/m 0,40
0,41 t/m 0,60
0,61 t/m 0,80
0,81 t/m 1,00
1,01 of meer
Totaal
4.8.3.

14
19
13
25
19
9
99

2016
14,1%
19,2%
13,1%
25,3%
19,2%
9,1%
100,0%

15
18
11
25
21
8
98

2015
15,3%
18,4%
11,2%
25,5%
21,4%
8,2%
100,0%

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.
Dit bood de gelegenheid om alle salarisschalen te verlengen, waardoor de salariëring van de medewerkers
van SBT marktconform kon worden gemaakt. De ondernemingsraad heeft ingestemd met het nieuwe
inschalingsbeleid dat per 1 januari 2016 is toegepast.
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4.8.4.

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 het opleidingsplan 2016 zijn bovengenoemde onderdelen opgenomen, de
kosten hiervan worden collectief gedragen. De resterende middelen uit het opleidingsbudget worden
verdeeld over alle medewerkers en ter beschikking gesteld als individueel opleidingsbudget.
In 2016 zijn de regels voor studieverlof en studiekostenvergoeding aangepast, zodat de individuele
medewerker niet alleen kan beschikken over een opleidingsbudget, maar ook jaarlijks over een aantal
studieverlofdagen kan beschikken.
4.8.5.

Opleidingen bijzondere tandheelkunde

SBT voelt medeverantwoordelijkheid om tandartsen op te leiden in de bijzondere tandheelkunde. De SBTstaf is, samen met anderen, actief betrokken bij het ontwikkelen en realiseren van de landelijke
onderwijsprogramma’s voor deze opleidingen. Tevens biedt SBT aan tandartsen die een dergelijke
differentiatieopleiding 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. In 2016 waren totaal elf tandartsen
in opleiding bij SBT in dienst. Tandartsen werken ook in een eigen praktijk of elders. Het risico is minder
binding met SBT.
Tabel 9: Tandartsen in opleiding
Afdeling
Angstbegeleiding
Gehandicaptenzorg
Gerodontologie
MFP
Stage pedodontologie

2016

1
4

2015
3
5
1
4
(2)

2014
3
4
1
4
(2)

De financiële verantwoording van de opleidingswerkzaamheden zijn opgenomen in de jaarrekening van SBT
en van SBBT.
Een van onze psychologen volgt de opleiding klinische psychologie. SBT is erkend als opleidingsinstituut
voor deze opleiding.
4.8.6.

Ziekteverzuim

SBT voert een actief verzuimbeleid. Daarnaast beschikt SBT over een vertrouwenspersoon.
In de loop van 2016 is besloten een nieuwe arbodienst vanaf 2017 in de hand te nemen voor de
verzuimbegeleiding.
In onderstaande tabel wordt het verloop van het verzuimpercentage (excl. zwangerschap) gegeven.
Ziekteverzuim
2016
2015
2014
Ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof
5,13%
4,56%
6,37%
In 2016 werd SBT wederom geconfronteerd met een aantal langdurig zieke medewerkers. In een kleine
organisatie heeft dat direct consequenties voor het verzuimpercentage.
In 2016 lag het landelijke verzuimpercentage in de gezondheids- welzijnszorg op 5,1%.
Het streven is naar 3% ziekteverzuim te komen samen met HR-functionaris.
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4.8.7.

Vooruitblik 2017

2017 is een overgangsjaar wat betreft bestuur en management en daarom verwachten we in 2017
bedrijfseconomisch geen grote veranderingen ten opzichte van 2016. Beleidsmatig zal 2017 in het teken
staan van de definitieve inrichting van de organisatie en de bestuursstructuur om de professionalisering en
de aandacht voor de kwaliteit van de patiëntenzorg te stimuleren en te intensiveren. Zorgmail zal in gebruik
worden genomen zodat SBT beveiligd kan communiceren met verwijzers.
Tevens zal de samenwerking met de ziekenhuizen en de WLZ-voorzieningen verder geïntensiveerd
worden.
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5| Financieel beleid
SBT sluit 2016 af met een positief resultaat uit gewone bedrijfsvoering.
Zie voor de cijfermatige verantwoording het financiële jaarverslag.

5.1

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 2016 op voorstel van het Lokaal Overleg met toepassing van de richtlijnen de
uurtarieven van SBT voor 2016 vastgesteld.
De productie lag in 2016 circa 215 uur hoger dan afgesproken met de verzekeraars (20.300 uur).
Tabel 9: Ontwikkeling urenproductie mondzorg

Ontwikkeling uren mondzorg
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000

Toelichting:

2005 t/m 2010 locatie Louwesweg
2010 t/m 2016 locatie Gustav Mahlerlaan

Voor 2017 is, op basis van het voorstel met verzekeraars, een nieuw tarief door de NZa vastgesteld.
Dit tarief past bij de begroting die SBT voor 2017 heeft opgesteld en is gebaseerd op 19.500 uur.
Financieel verwachten we in 2017 een stabiel jaar.
Afkoop maatwerk
SBT huurt de ruimte aan de Gustav Mahlerlaan van de Vrije Universiteit. In de huurprijs zit de financiering
van extra bouwkundige voorzieningen ten behoeve van SBT verdisconteerd. Verzekeraars en NZa hebben
erin toegestemd het te verrekenen exploitatieoverschot 2013 en 2014 te reserveren voor afkoop van het
maatwerk. In 2016 is de afkoop geeffectueerd waardoor de huurkosten gedaald zijn.

5.2

Leasecontract investeringen

In 2016 heeft SBT geïnvesteerd in de realisatie van een behandelkamer op De Werf en verbetering van de
outillage op de Gustav Mahlerlaan.
Omdat SBT niet over werkkapitaal kan beschikken als gevolg van het financieringsregime voor CBT’s, is
voor deze investeringen een leasecontract met de Lage Landen gesloten.
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6| Jaarrekening
6.1.

Jaarrekening

6.1.1.

Balans per 31 december 2016
(na resultaatbestemming)

Ref.

31-dec-16
€

31-dec-15
€

1
2

80.155
755.672
835.827

74.136
690.176
764.312

3
4

862.796
369.983
1.232.779

979.292
369.759
1.349.051

2.068.606

2.113.363

31-dec-16
€

31-dec-15
€

35.080
89.576
124.656

37.069
102.150
139.219

ACTIVA

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Ref.
PASSIVA

Eigen vermogen
Bestemmingsreserves
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

5

Voorzieningen

6

115.543

72.212

Langlopende schulden (nog voor meer
dan een jaar)

7

432.936

328.382

8
9

413.250
982.221
1.395.471

557.643
1.015.907
1.573.550

2.068.606

2.113.363

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Nog in tarieven te verrekenen
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Totaal passiva

6.1.2.

Resultatenrekening over 2016
Ref.

2016
€

2015
€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten bijzondere tandheelkunde

11

7.056.905

6.955.299

Subsidies

12

14.943

0

7.071.848

6.955.299

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

13

4.521.939

4.477.245

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

14

155.360

136.871

Overige bedrijfskosten

15

2.226.284

2.327.201

Som der bedrijfslasten

6.903.583

6.941.317

BEDRIJFSRESULTAAT

168.265

13.982

-12.986

-17.261

155.279

-3.279

0

101.904

155.279

98.625

2016
€

2015
€

167.853
-12.574
155.279

-3.525
102.150
98.625

Financiële baten en lasten

16

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING
Buitengewone baten en lasten

17

RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Nog in tarieven te verrekenen
Algemene en overige reserves
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6.1.3.

Kasstroomoverzicht over 2016
Ref
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- afschrijvingen materiële vast activa
- afschrijvingen immateriële vast activa
- mutaties bestemmingsreserves (excl.
resultaatbestemming)
- mutaties voorzieningen

2016
€

€

168.265

13.982

6.1.7
6.1.6

133.944
19.273

125.458
11.413

5
6

-1.989
43.331

-29.326
41.722
194.559

Veranderingen in werkkapitaal:
- vorderingen
- nog in tarieven te verrekenen
- kortlopende schulden (excl. schulden aan
banken, behoudens rekening courant-krediet)

116.496
-312.246

-38.552
0

9

-84.490

-33.102
-280.240
82.584

Ontvangen interest
Betaalde interest
Buitengewoon resultaat

16
16
17

406
-13.392
0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Investeringen immateriële vaste activa

6.1.7
6.1.7
6.1.6

65
-17.326
101.904

-201.583
2.143
-25.292

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuw opgenomen leningen
Aflossing langlopende schulden

-71.654
91.595

-12.986
69.598

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

84.643
176.238

-97.290
1.996
-45.709
-224.732

6.1.8
6.1.8

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen
Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen
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2015
€

201.863
-46.505

-141.003

0
-41.041
155.358

-41.041

224

-5.806

369.759
369.983
224

375.565
369.759
-5.806
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6.1.4.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

6.1.4.1. Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde is statutair (en feitelijk) gevestigd te Amsterdam, op het adres
Gustav Mahlerlaan 3004, en is geregistreerd onder KvK-nummer 41208515.
De belangrijkste activiteiten zijn het verlenen van zorg in het kader van bijzondere tandheelkunde en het
bieden van praktijkervaringsplaatsen aan tandartsen in opleiding voor een differentiatie.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2016, dat is geëindigd op balansdatum 31 december
2016.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor
de Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde is een
instelling die van rechtswege als toegelaten is aangemerkt. De grondslagen die worden toegepast voor de
waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders
vermeld in de verdere grondslagen.
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
met uitzondering van de voorziening jubileumverplichtingen. De voorziening jubileumverplichtingen was in
2015 gebaseerd op een gemiddeld bedrag per voltijd werknemer. In 2016 is dit gebaseerd op gedane
toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De waarderingswijziging zou een impact hebben op het resultaat van
voorgaand jaar van circa € 2.000.
Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2015 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2016 mogelijk te maken.
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.
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 2016 bedroeg deze doorbelasting circa € 80.000.
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling (vervolg)
6.1.4.2. Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere
grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de
jaarrekening genummerd.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde zullen toevloeien en de waarde daarvan
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang
van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie met betrekking tot
het actief of de verplichting niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met
betrekking tot het actief of de verplichting.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen als een transactie ertoe leidt dat alle of
nagenoeg alle rechten op economische en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de
verplichting aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de
balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid
van de toekomstige economische voordelen en of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Stichting voor Bijzondere
Tandheelkunde.
Immateriële en materiële vaste activa
De immateriële en 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 economische
levensduur van het vast actief.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens
de lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikneming.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• Software : 20 %.
• 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
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.
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.
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling (vervolg)
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 (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, 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.
Per individuele voorziening dient een toelichting van de grondslagen voor waardering te worden opgenomen,
bijvoorbeeld:
Voorziening jubileumverplichtingen
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft
de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op
gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 0%.
Voorziening individueel opleidingsbudget
Deze voorziening betreft een voorziening voor toekomstige kosten van individuele opleidingen. Alle
medewerkers van Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde 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 vijf jaar valt het gebudgetteerde jaardeel vrij.
Nog in tarieven te verrekenen
De post ‘nog in tarieven te verrekenen’, inzake resultaat 2016, is nog niet besproken met de
zorgverzekeraars in het lokaal overleg en de Nederlandse Zorgautoriteit.
De Nederlandse Zorgautoriteit beleidsregels voor de financiering van instellingen voor bijzondere
tandheelkunde, waaronder Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde, behelzen de financiering van de
werkelijke kosten. Op basis van een begroting wordt door Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde een
tariefvoorstel gedaan aan de Nederlandse Zorgautoriteit, samen met de representerende zorgverzekeraars.
De Nederlandse Zorgautoriteit 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 Wet Langdurige Zorg instellingen, omdat daar gewerkt wordt met jaarlijks door de
Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde landelijke maximum tarieven.
Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan
één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de
langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.
6.1.4.3. 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.
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting,
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling (vervolg)
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een
vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de
verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
Opbrengsten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het
bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen
vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan
worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om
de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden
bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden
gedekt door de opbrengsten.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn
verantwoord.
Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
Pensioenen
De Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde 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. Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde 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. Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde 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.
6.1.4.4. Grondslagen van segmentering
In de jaarrekening wordt zoals aanbevolen in de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de
resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten mondzorg, anesthesie en wet langdurige zorg.
Bij de verdeling van de resultatenrekening per operationele segment is aangesloten op de activiteiten van
het bedrijfsproces. De verdeling van indirecte kosten over de te onderscheiden zorgsoorten geschiedt op
basis van de ratio bestede uren.
6.1.4.5. Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de
rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft
op de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom
van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
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6.1.5.

Toelichting op de balans per 31 december 2016

ACTIVA
1. Immateriële vaste activa
31-dec-16
€

31-dec-15
€

Software

80.155

74.136

Totaal immateriële vaste activa

80.155

74.136

2016
€

2015
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen

74.136
25.292
19.273

39.840
45.709
11.413

Boekwaarde per 31 december

80.155

74.136

De specificatie is als volgt:

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer
te geven:

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de immateriële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar
het mutatieoverzicht onder 6.1.6.

2. Materiële vaste activa
31-dec-16
€

31-dec-15
€

Verbouwingen
Inventaris

159.279
596.393

67.325
622.851

Totaal materiële vaste activa

755.672

690.176

2016
€

2015
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: afschrijvingen
Af: desinvesteringen

690.176
201.583
133.944
2.143

720.340
97.290
125.458
1.996

Boekwaarde per 31 december

755.672

690.176

De specificatie is als volgt:

Het verloop van de materiële activa in het
verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar
het mutatieoverzicht onder 6.1.7.
Onder de materiële vaste activa is voor een totaalbedrag van € 332.316 (boekwaarde) aan vaste activa
opgenomen waarvan de zorginstelling alleen het economisch eigendom heeft.
De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt
verwezen naar de langlopende leningen 6.1.8.
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Toelichting op de balans (vervolg)
3. Debiteuren en overige vorderingen
De specificatie is als volgt:

31-dec-16
€

31-dec-15
€

Vorderingen op debiteuren
Nog te factureren omzet
Overige vorderingen:
- Rekening-courant SBBT
- Vordering SIGRA fonds mobiele unit
Vooruitbetaalde bedragen:
- Abonnementen en verzekeringen
- Opleidingskosten
Nog te ontvangen bedragen:
- Ziekengeld
- Lease bedragen
- Diversen

557.517
146.375

699.922
206.108

71.981
2.524

19.895
0

40.622
14.498

30.492
18.700

2.952
15.903
10.424

2.623
0
1.552

Totaal debiteuren en overige vorderingen

862.796

979.292

Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 10.131 (2015: € 21.884).
De debiteuren en overige vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan 1 jaar.
Vordering SIGRA fonds mobiele unit: SBT is eigenaar van de mobiele behandelunit. De mobiele unit maakte deel uit
van het project om de mondzorg in verpleeghuizen (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 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.
4. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

31-dec-16
€

31-dec-15
€

Bankrekeningen
Kassen

369.307
676

366.395
3.364

Totaal liquide middelen

369.983

369.759

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 31-12-2016 bedraagt € 24.570. Voor hetzelfde bedrag is een kortlopende
schuld opgenomen op de balans onder overige kortlopende schulden.
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Toelichting op de balans (vervolg)
PASSIVA
5. Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Bestemmingsreserves
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

31-dec-16
€

31-dec-15
€

35.080
89.576

37.069
102.150

124.656

139.219

Bestemmingsreserves
Saldo per
1-jan-2016
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2016
€

Bestemmingsreserves:
- Landelijke opleidingen bijzondere
tandheelkunde

37.069

0

1.989

35.080

Totaal bestemmingsreserves

37.069

0

1.989

35.080

Saldo per
1-jan-2016
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2016
€

Algemene reserves:
- Wet langdurige zorg

102.150

-12.574

0

89.576

Totaal algemene en overige reserves

102.150

-12.574

0

89.576

Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting:
Bestemmingsreserve Landelijke opleidingen bijzondere tandheelkunde: 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 31-12-2016 resteert € 35.080.

6. Voorzieningen
Saldo per
1-jan-2016
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2016
€

- Jubileumverplichtingen
- Individueel opleidingsbudget

22.800
49.412

2.199
61.216

0
20.084

0
0

24.999
90.544

Totaal voorzieningen

72.212

63.415

20.084

0

115.543

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting per categorie voorziening:
Jubileumverplichtingen: Dit betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de
contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane
toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 0%. Deze voorziening is
overwegend langlopend van karakter.
Individueel opleidingsbudget: Dit 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.
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Toelichting op de balans (vervolg)
7. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)
De specificatie is als volgt:

31-dec-16
€

31-dec-15
€

Overige langlopende schulden

432.936

328.382

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

432.936

328.382

2016
€

2015
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

370.401
201.863
46.505

411.442
0
41.041

Stand per 31 december

525.759

370.401

92.823

42.019

432.936

328.382

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.),
aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
hiervan > 5 jaar

92.823
432.936
147.479

42.019
328.382
147.479

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende
schulden.
De aflossingsverplichtingen komend boekjaar 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/ Zilveren Kruis Achmea) 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 (vervolg)
8. Nog in tarieven te verrekenen

Saldo per 1 januari
Nog in tarieven te verrekenen resultaat
boekjaar
Betalingen/ontvangsten
Subtotaal mutatie boekjaar

t/m 2013
€

2014
€

2015
€

395.109

166.059

-3.525

2016
€

totaal
€
557.643
167.853

Saldo per 31 december
Stadium van vaststelling (per erkenning):

-312.246
-312.246

0
0

0
0

167.853
0
167.853

82.863

166.059

-3.525

167.853

c

c

c

a

-312.246
-144.393
413.250

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa
Toelichting:
De (restant) nog in tarieven te verrekenen resultaten van de jaren 2013 tot en met 2015 zijn als inhaalcomponent
verrekend in de uurtarieven mondzorg en anesthesie 2017.
9. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-16
€

31-dec-15
€

Crediteuren
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar langlopende leningen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden ter zake pensioenen
Nog te betalen salarissen en vergoedingen
Overige schulden:
- Reservering accountantskosten
- Project "De Mond Niet Vergeten"
Nog te betalen kosten:
- Vergoedingen behandelaren niet in loondienst
- Huisvestingskosten
- Diverse kosten
Vakantiedagen

250.160
92.823
217.587
4.251
37.664

254.313
42.019
198.074
10.227
29.364

9.983
24.570

10.433
59.999

10.089
62.135
38.712
234.247

14.604
99.485
57.418
239.971

Totaal overige kortlopende schulden

982.221

1.015.907

Toelichting:
Project "De Mond Niet Vergeten": Zie toelichting bij liquide middelen.
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Toelichting op de balans (vervolg)
10. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa
Toelichting:
Fiscale eenheid omzetbelasting
Vanaf 1 januari 2017 maakt Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde deel uit van een fiscale eenheid
omzetbelasting met Stichting Bevordering Bijzondere Tandheelkunde. Vanaf 1 januari 2017 is Stichting voor
Bijzondere Tandheelkunde uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de fiscale eenheid.
Huurverplichtingen
Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken bedraagt voor het
komende jaar € 373.498, met een jaarlijkse indexatie van 1,5%. De huurverplichting voor de periode tussen 1 en 5
jaar bedraagt € 1.550.862 en voor de periode langer dan 5 jaar € 8.551.016. De resterende looptijd van het
huurcontract bedraagt 23 jaar.
Kredietovereenkomsten
De kredietfaciliteit in rekening-courant bij Bank N.V. bedraagt per 31 december 2016 € 500.000 (2015: € 500.000).
De verstrekte zekerheden gelden tevens voor de opgenomen kredietfaciliteit in rekening-courant bij Rabobank en
luiden als volgt:
• verpanding vorderingen op derden;
• verpanding inventaris;
• achtergestelde lening ACTA Holding B.V. ad € 147.149;
• nakoming van de negative pledge en de pari passu.
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6.1.6.

Mutatieoverzicht immateriële vaste activa
Software
€

Stand per 1 januari 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

85.549
11.413

Boekwaarde per 1 januari 2016

74.136

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen

25.292
19.273

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

0
0
0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

6.019

Stand per 31 december 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

110.841
30.686

Boekwaarde per 31 december 2016

80.155

Afschrijvingspercentage

20,0%

6.1.7.

Mutatieoverzicht materiële vaste activa
Verbouwingen
€

Inventaris
€

Totaal
€

Stand per 1 januari 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

86.456
19.131

1.246.001
623.150

1.332.457
642.281

Boekwaarde per 1 januari 2016

67.325

622.851

690.176

101.908
9.954

99.675
123.990

201.583
133.944

0
0
0

12.707
10.564
2.143

12.707
10.564
2.143

91.954

-26.458

65.496

Stand per 31 december 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve afschrijvingen

188.364
29.085

1.332.969
736.576

1.521.333
765.661

Boekwaarde per 31 december 2016

159.279

596.393

755.672

10,0%

10-20%

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- afschrijvingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage
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6.1.8.

Overzicht langlopende schulden ultimo 2016

Leninggever

Afsluitdatum

Hoofdsom

Totale
looptijd

Soort lening

Werkelijkerente

%

€

€

€

€

€

147.479
71.512
41.226
110.184
0
370.401

0
0
0
0
201.863
201.863

0
13.843
7.279
20.896
4.487
46.505

147.479
57.669
33.947
89.288
197.376
525.759

147.479
0
0
0
0
147.479

€
ACTA
DLL 31162433911
DLL 31162510835
DLL 31162452541
DDL 31163870371
Totaal

12-08-10
17-12-10
16-09-10
16-12-16

147.479
133.437
71.719
213.694
201.863

10 jr
10 jr
10 jr
4 jr

achtergesteld
Fin. lease
Fin. lease
Fin. lease
Fin. lease

ResRestschuld
terende
Aflossing
31
Restschuld looptijd
in 2016
december over 5 jaar in jaren
2016
eind
2016

Restschuld
31
december
2015

0,00%
6,50%
7,00%
6,45%
3,35%

Nieuwe
leningen
in 2016

Aflossingswijze

Aflossing
2017

Gestelde
zekerheden

€

4
4
4
4

ann
ann
ann
ann

0
14.771
7.806
22.284
47.962
92.823

pandrecht
pandrecht
pandrecht
pandrecht

6.1.9.

Gesegmenteerde resultatenrekening over 2016

MONDZORG
2016
€

2015
€

5.711.492
830.421
31.600
72.396

5.628.258
874.933
31.509
79.799

14.943

0

6.660.852

6.614.499

1.946.356
0
185.029
146.812
1.992.217
4.270.414

1.951.833
8.930
152.799
131.434
2.008.302
4.253.298

141.249

124.930

Overige bedrijfskosten
- Scholing
- Tandheelkundige benodigdheden
- Algemene kosten
- Huisvesting
- Onderhoud
- Kosten tandtechniek
- Kosten radiologie
- Verliezen debiteuren en mutatie voorziening
Totaal overige bedrijfskosten

150.208
210.776
233.364
486.859
91.052
830.421
72.396
1.748
2.076.824

144.232
201.885
260.951
563.229
68.612
874.933
79.799
15.524
2.209.165

Som der bedrijfslasten

6.488.487

6.587.393

BEDRIJFSRESULTAAT

172.365

27.106

Financiële baten en lasten

-12.986

-17.261

RESULTAAT BOEKJAAR

159.379

9.845

2016
€

2015
€

159.379

9.845

159.379

9.845

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten bijzondere tandheelkunde
- Mondzorg stoeluren
- Techniek
- Particulieren (afwezig zonder bericht)
- Radiologie
Subsidies
- Beschikbaarheidsbijdragen opleidingen
Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
- Tandartsen
- Doorlopende praktijkkosten
- Management
- Psychologen
- Ondersteunend tandheelkundig team
Totaal personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking):
Nog in tarieven te verrekenen
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Gesegmenteerde resultatenrekening (vervolg)
ANESTHESIE
2016
€

2015
€

Opbrengsten bijzondere tandheelkunde
- Anesthesie-uren
- OLVG (A20)
- Particulieren (afwezig zonder bericht)

300.109
63.913
1.200

269.334
43.011
900

Som der bedrijfsopbrengsten

365.222

313.245

Personeelskosten
- Anesthesiologen
- Anesthesie medewerkers
- Management
- Ondersteunend tandheelkundig team
Totaal personeelskosten

96.167
65.748
7.360
41.304
210.579

92.086
63.747
7.200
39.249
202.282

Afschrijvingen op materiële vaste activa

9.563

9.385

Overige bedrijfskosten
- Tandheelkundige benodigdheden
- Algemene kosten
- Huisvesting
- Onderhoud
- Kosten anesthesie ziekenhuis
Totaal overige bedrijfskosten

20.717
10.668
27.600
13.708
63.913
136.606

22.103
13.765
26.550
9.519
43.011
114.948

Som der bedrijfslasten

356.748

326.615

BEDRIJFSRESULTAAT

8.474

-13.370

Financiële baten en lasten

0

0

RESULTAAT BOEKJAAR

8.474

-13.370

2016
€

2015
€

8.474

-13.370

8.474

-13.370

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

BEDRIJFSLASTEN:

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking):
Nog in tarieven te verrekenen
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Gesegmenteerde resultatenrekening (vervolg)
WET LANGDURIGE ZORG
2016
€

2015
€

Opbrengsten bijzondere tandheelkunde
- Wet langdurige zorg uren

45.774

27.554

Som der bedrijfsopbrengsten

45.774

27.554

Personeelskosten
- Tandartsen
- Management
- Ondersteunend tandheelkundig team
Totaal personeelskosten

23.298
2.080
15.568
40.946

12.806
1.280
7.578
21.664

Afschrijvingen op materiële vaste activa

4.548

2.556

Overige bedrijfskosten
- Tandheelkundige benodigdheden
- Algemene kosten
- Huisvesting
- Onderhoud
Totaal overige bedrijfskosten

8.774
3.447
589
44
12.854

1.850
1.200
0
38
3.088

Som der bedrijfslasten

58.348

27.308

BEDRIJFSRESULTAAT

-12.574

246

0

0

-12.574

246

0

101.904

-12.574

102.150

2016
€

2015
€

-12.574

102.150

-12.574

102.150

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

BEDRIJFSLASTEN:

Financiële baten en lasten
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
Buitengewone baten
RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking):
Algemene en overige reserves
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Gesegmenteerde resultatenrekening (vervolg)
6.1.9.1. Aansluiting totaal resultaat met resultaat segmenten
2016
€

2015
€

159.379
8.474
-12.574

9.845
-13.370
102.150

155.279

98.625

155.279

98.625

Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen:
MONDZORG
ANESTHESIE
WET LANGDURIGE ZORG

Resultaat volgens resultatenrekening
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6.1.10. Toelichting op de resultatenrekening over 2016
BATEN
11. Opbrengsten bijzondere tandheelkunde
De specificatie is als volgt:

2016
€

2015
€

Mondzorg stoeluren
Anesthesie-uren
Techniek
OLVG (A20)
Particulieren (afwezig zonder bericht)
Radiologie
Wet langdurige zorg uren

5.711.492
300.109
830.421
63.913
32.800
72.396
45.774

5.628.259
269.334
874.933
43.011
32.409
79.799
27.554

Totaal

7.056.905

6.955.299

2016

2015

20.515,42
1.013,33
275,58

20.112
952
162

278,40
296,16
166,10

279,84
282,84
174,47 / 165,48

2016
€

2015
€

Beschikbaarheidsbijdragen opleidingen

14.943

0

Totaal

14.943

0

Toelichting:
Declarabele uren
Totaal stoeluren mondzorg
Totaal uren anesthesie
Totaal stoeluren Wet Langdurige Zorg
Uurtarieven
Uurtarief mondzorg
Uurtarief anesthesie
Uurtarief Wet Langdurige Zorg

12. Subsidies
De specificatie is als volgt:

Toelichting:
De NZa heeft overeenkomstig de beleidsregel "Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen" een
beschikbaarheidbijdrage verstrekt voor 2016 ter hoogte van € 14.963. De bijdrage is voor de beschikbaarheid
van opleidingsplaatsen GGZ-opleidingen Zvw. De aanvraag tot subsidie vaststelling dient voor 1 juni na afloop
van subsidie jaar ingediend te worden.
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Toelichting op de resultatenrekening (vervolg)
LASTEN
13. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2016
€

2015
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:
- Mutatie vakantiedagen
- Ontvangen ziekengeld
- Doorberekende salarissen
- Overige personeelskosten
Subtotaal
Personeel niet in loondienst

3.233.740
493.150
414.410

3.201.119
482.466
409.144

-5.725
-78.380
-111.377
246.119
4.191.937
330.002

35.183
-98.901
-116.537
222.206
4.134.680
342.565

Totaal personeelskosten

4.521.939

4.477.245

9,15
0,60
4,55
1,12
15,42

9,31
0,58
4,66
1,53
16,08

1,33

1,06

23,47

23,58

3,99
10,69
1,50
16,18

3,33
11,56
1,50
16,39

56,40

57,11

0

0

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:
Tandartsen + tandartsen in opleiding:
- Angstbegeleiding en gehandicaptenzorg
- Gerodontologie
- Maxillo-Faciale Prothetiek
- Temporo-Mandibulaire Disfunctie

Psychologen
Tandartsassistentes
Management en ondersteuning:
- Mondhygiëne
- Administratie/ receptie / management
- Raad van Bestuur

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fulltime eenheden
Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is

Toelichting:
Behandelaars niet in loondienst zijn niet meegenomen in bovenstaande FTE specificatie. Over 2016 bedroeg het
aantal FTE niet in loondienst 0,72.
Een FTE is gebaseerd op een fulltime werkweek van 38,75 uur.
Van de 15,42 FTE tandartsen is 5,70 FTE in opleiding
tot een differentiatie.
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Toelichting op de resultatenrekening (vervolg)
14. Afschrijvingen op materiële vaste activa
2016
€

2015
€

Afschrijvingen:
- immateriële vaste activa
- materiële vaste activa
- boekresultaat materiële vaste activa

19.273
133.944
2.143

11.413
125.458
0

Totaal afschrijvingen

155.360

136.871

2016
€

2015
€

150.208
240.267
247.479
515.048
104.804
63.913
830.421
72.396
1.748

144.232
225.838
275.916
589.779
78.169
43.011
874.933
79.799
15.524

2.226.284

2.327.201

De specificatie is als volgt:

15. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:
Scholing
Tandheelkundige benodigdheden
Algemene kosten
Huisvesting
Onderhoud
Kosten anesthesie ziekenhuis
Kosten tandtechniek
Kosten radiologie
Verliezen debiteuren en mutatie voorziening
Totaal overige bedrijfskosten

Toelichting:
Huisvesting: In 2016 is een kortlopende schuld inzake huisvesting vrijgevallen waarvan de wettelijke termijn van
vijf jaar is verstreken. Dit bedrag is in mindering gebracht op de huisvestingskosten, bate is € 76.735.
16. Financiële baten en lasten
2016
€

2015
€

Rentebaten
Rentelasten

406
-13.392

65
-17.326

Totaal financiële baten en lasten

-12.986

-17.261

2016

2015

De specificatie is als volgt:

17. Buitengewone baten en lasten
De specificatie is als volgt:

€

€

Buitengewone baten
Buitengewone lasten

0
0

101.904
0

Totaal buitengewone baten en
lasten

0

101.904

Toelichting:
In 2015 betreft de buitengewone baten de vrijval van de schuld SIGRA fonds mobiele unit. Voor meer informatie
zie de toelichting op overige kortlopende vorderingen bij de toelichting op de balans.

Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde

Jaarverslaggeving 2016

Pagina| 52

Toelichting op de resultatenrekening (vervolg)
18. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
WNT-verantwoording 2016 Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde
Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde
van toepassing zijnde regelgeving: Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp.
Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde is € 145.000 (klasse 3, 9 punten).
Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de
duur van de opdracht als voor het uurtarief.
Bezoldiging topfunctionarissen
a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens
e
leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 maand van de functievervulling.
F.H.A. Sier
(voorzitter)
1/1 - 31/12
1,0
nee
ja

D.L.M. Broers
(lid)
1/1 - 31/12
1,0
nee
ja

Individueel WNT-maximum

145.000

145.000

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

149.494
16.224
165.718

130.262
600
16.224
147.029

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

-20.718

-2.029

Totaal bezoldiging

145.000

145.000

overgangsregeling

overgangsregeling

Bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Omvang einde dienstverband (in FTE)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?

Verplichte motivering indien overschrijding

b. Toezichthoudende topfunctionarissen
Bedragen x € 1

J. SchermerP. Baart
Ankersmit
(voorzitter)
(lid)
(lid)
(lid)
(lid)
1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
P. Bolhuis

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Individueel WNT-maximum

F. Hilgers

J. Moors

21.750

14.500

14.500

14.500

14.500

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

7.912
7.912

5.274
5.274

5.274
5.274

5.274
5.274

5.274
5.274

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

-

-

-

-

-

7.912

5.274

5.274

5.274

5.274

PM

PM

PM

PM

PM

Totaal bezoldiging
Verplichte motivering indien overschrijding
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19. Honoraria accountant

2016
€

2015
€

17.243
908
1.490
0

17.692
3.427
0
0

19.641

21.119

De honoraria van de accountant over 2016 zijn als volgt:
1
2
3
4

Controle van de jaarrekening
Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)
Fiscale advisering
Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

Toelichting:
Het bedrag bij "Controle van de jaarrekening" is gebaseerd op de totale honoraria voor het onderzoek van de
jaarrekening over het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, ongeacht of de werkzaamheden door de
accountantsorganisatie reeds gedurende dat boekjaar zijn verricht.
20. Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de stichting en hun bestuurders
en leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is
opgenomen onder punt 18.
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Bestuur van Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde heeft de jaarrekening 2016 opgemaakt en
vastgesteld in de vergadering van 11 mei 2017.
De Raad van Toezicht van de Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde heeft de jaarrekening 2016 goedgekeurd in
de vergadering van 11 mei 2017.
Resultaatbestemming
De Raad van Bestuur stelt de Raad van Toezicht voor het positieve resultaat mondzorg en anesthesie over 2016 ad
€ 167.853 toe te voegen aan "nog in tarieven te verrekenen" en het negatieve resultaat WLZ over 2016 ad € 12.574 te
onttrekken aan "algemene en overige reserves".
Dit voorstel is reeds verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te melden.

6.2.

Overige gegevens

6.2.1.

Nevenvestigingen

Stichting Bijzondere Tandheelkunde heeft geen nevenvestigingen.
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Amsterdam, 11 mei 2017

Raad van Bestuur

A.Q. Lambrichs de Bruin
bestuurder

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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Bijlage 1
Overzicht van medewerkers per 31-12-2016
Angstbegeleiding
C. Borsjé
D.L.M. Broers
M. Hartman
M. Meiland-de Boer
C.M. Pieterse

tandarts in opleiding
tandarts, lid RvB
tandarts in opleiding
tandarts in opleiding
tandarts en hoofd A&G

Gehandicaptenzorg
J.A. van Bochove
D.L.M. Broers
L.M. Engel
L.B. Hartong – Taguba
J.G. den Hertog
S.M. Kalf
A. Rutgers
A. Schipper
T.A.J. Snoeks

tandarts
tandarts, lid RvB
tandarts in opleiding
tandarts in opleiding
tandarts in opleiding
tandarts
tandarts
tandarts in opleiding
tandarts

Gerodontologie
M.C. Rodriguez
C.D. Wierink

tandarts in opleiding
tandarts

Pedodontologie
C. Bonifacio
W.M.C. Burnier
D. Kara

tandarts
tandarts
tandarts

Endodontologie
B.M.T. Tulp

tandarts

MaxilloFaciale Prothetiek
G.A. Honnef
D.H.J. de Jager
J.E.A. Jorna
M. Krap
H. Parvaneh
M.R. Poelman
A.T. Pramana
A. Ridwan – Pramana
I.J.C. Sparreboom
T.Y. Tjiook
G.M.G.J. Vervoorn – Vis

tandarts in opleiding
tandarts
tandarts en hoofd MFP
tandarts
tandarts in opleiding
tandarts in opleiding
tandarts
tandarts
tandarts
tandarts
Tandarts in opleiding

Temporo-Mandibulaire Disfunctie
J.H.M. Baggen
T.B. Tjiook

tandarts
tandarts en hoofd TMD

Psychologen
H. Algra
I. Beetsma
Prof. dr. A. de Jongh
W. Knibbe
H.J.M. van den Oord
Preventieteam
C.A. van Baalen
N. Hogenbirk
H. Lahlou
M. Mechani
Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde

orthopedagoog
psycholoog NIP/gedragstherapeut kind en jeugd
GZ-psycholoog en vakgroepsvoorzitter
bijz. hoogleraar angst- en gedragsstoornissen
GZ-psycholoog
klinisch psycholoog/gedragstherapeut
mondhygiënist
mondhygiënist
mondhygiënist
mondhygiënist en hoofd preventieteam
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R. Remie
J. Houtkoper
N.L. Marques
M. Spijker – Struwe

mondhygiënist
preventie assistent
preventie assistent
preventie assistent

Anesthesieteam
J.A. Dertinger
T.A. James
S.K. Kamminga
H. Kraak
D.A. Kubbe
A.J. Pijl
J. Plat
J. Visscher
J. van Elven
H.H.F.M. Geerlings
Y.H. Geerlings
C.J.M. v.d. Knaap
D.G. Visser

anesthesioloog
anesthesioloog
anesthesioloog
anesthesioloog
anesthesioloog
anesthesioloog
anesthesioloog en hoofd anesthesieteam
anesthesioloog
anesthesiemedewerker
anesthesiemedewerker
anesthesiemedewerker
anesthesiemedewerker
anesthesiemedewerker

Kliniek
E. Beerse
A.C. van den Berg
C. Blankenzee – v.d. Berg
C.H. Bosma
J.M. Bouwman
E.P. Carmiggelt
S.T. Eelst
S. van Gein
A. van der Graft
S. van der Gumster
J.G. Gutz – Mouwes
M. Hofman
J. Houtkooper
O. Hamburger
M.L. van Hemert
K.M. Jongerling
J. Klok
M.E. Klooster
I. van der Kruijs
A.M.J. van Lieshout
N.L. Marques
R. van Mierlo
M. Pasman
I.M.F. Peters
L.V. van Poppel – van Peek
D. Schouten
M. Schuitemaker
E.E. Slot
M. Spijker –Struwe
Y.E. Tang
A.C. van der Weerdt
K. van der Velden – van der Stoom
Balie
M. Drost
C.F. Gouwerok – Selie
S. Schrijver
E.A.C. Westenburg
Financiële administratie
A. Evers
M.J. van der Laan
M. Schaap
Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde

tandartsassistent
tandartsassistent
tandartsassistent
tandartsassistent
tandartsassistent
tandartsassistent
tandartsassistent
tandartsassistent
tandartsassistent
tandartsassistent
tandartsassistent
tandartsassistent
tandartsassistent
tandartsassistent
tandartsassistent
tandartsassistent
coördinerend tandartsassistent
tandartsassistent
tandartsassistent
tandartsassistent
tandartsassistent
coördinerend tandartsassistent
tandartsassistent
tandartsassistent
tandartsassistent
tandartsassistent
tandartsassistent
tandartsassistent
tandartsassistent
tandartsassistent
tandartsassistent
coördinerend tandartsassistent
baliemedewerker
baliemedewerker
baliemedewerker
baliemedewerker

medewerker
hoofd administratie
medewerker
Jaarverslaggeving 2016

Pagina| 57

Patiëntenadministratie
W. Karssen
C.H.M. Mos
S. Star
M. Termorshuizen

medewerker
medewerker
medewerker
medewerker

HR
T. van Drie

HR functionaris

Raad van Bestuur
F.H.A. Sier
D.L.M. Broers

voorzitter
lid

Bestuurssecretariaat
L. Otte – van der Bijl

assistent
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Bijlage 2
Overzicht van lezingen, lidmaatschappen en publicaties waaraan medewerkers van SBT in 2016 een
bijdrage aan hebben geleverd
Henk Algra, orthopedagoog
Lezingen/presentaties:
• Voorbereiding en Filmopname ‘De mond niet vergeten’ / juni 2016
• Symposium Utrecht (Lemion) ‘Bijzondere patiënten in de praktijk’/ 15 april 2016
• Masterclass Autisme ACTA DE / 20 april 2016
• Organisatie bijeenkomst met Veilig Thuis / 25 augustus 2016
• Symposium ouderen ‘De mond niet vergeten’ Amsterdam. Titel: ‘Een tandje lager’. / 23
september 2016
• Trainingsmiddag Ethiek en beperking, inbreng ethische casus / 23 november 2016
• ACTA DE Cursusdag Lichte verstandelijke beperking ‘Kom jezelf tegen’/ 6 december 2016
• Deelname Supervisie opleiding Tandarts Geriatrie / 16 mrt, 25 mei, 14 sept 2016
• Deelname Supervisie opleiding Tandarts Gehandicaptenzorg / 12 okt, 14 dec 2016
• KNMT bijeenkomst met thuiszorggroepen ‘De Mond niet vergeten’ / 4 februari 2017
• ACTA DE cursus ‘Omgang met cognitief beperkte ouderen’ / 11 maart 2016
• Deelname werkgroep autismevriendelijke tandheelkunde en presentatie psychodiagnostiek bij
autisme voor deze werkgroep De Bilt / 14 maart 2016
• Cursusavond tandartsen en mondhygiënisten in Meppel: Stoornissen in het Autistisch Spectrum/
17 mei 2016
Publicaties:
• Interview autisme (Dental Tribune augustus 2016, 6/6) “Zie die patiënt maar in de stoel te krijgen”
(samen met Jan Elhorst)
Cora van Baalen, mondhygiënist
Lid van COBIJT, NVM, VBTGG en NVvk
Onderwijs:
• 2 gastcolleges over de SBT met casuïstiek voor de 2de en 4de jaars Mondzorgstudenten aan de
Hogeschool Utrecht
• Interview en publicatie van het “Paro-protocol bij bijzondere zorggroepen” in het vakblad
Nederlandse Vereniging voor Mondhygiëne, november 2106
Jeanne Baggen, tandarts gnatholoog
Lid van COBIJT, VNTS, EACD, NVGPT, KNMT, KRT, NVve, NTV, TAP, TP
Bestuursfuncties:
Wetenschappelijke function: Baggen, J Member research committee –Nederlandse Vereniging voor
Tandheelkundige Slaapgeneeskunde, since 2016
Lezingen/presentaties:
• Baggen J, 16 februari 2016, Burning Mouth Syndroom en suïcide, Pijnpoli UMC Radboud
Nijmegen,
• Baggen J, 16 maart 2016, Gnathologie, Orale/ faciale pijn en dysfunctie, Iqual groep Tandartsen
Nijmegen
• Baggen J, 14 september, Een bijzondere patient!, Stichting Bijzondere Tandheelkunde
Amsterdam
• Baggen J, 26 oktober 2016, Aangezichtspijn, Iqual groep Mondhygiënisten Utrecht
• Baggen J, 9 november 2016, Gnathologie en de tong, Iqual groep Tandartsen Nijmegen
Samenwerkingsverbanden:
• Slaapcentrum Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen
• Pijnpoli Radboud UMC Nijmegen
• Ambassadeur van Logonet024 Nijmegen
• Profitt Lifestyle coaching Nijmegen
• Verwijspraktijk voor Parodontologie, Implantologie, Endodontologie en Gnathologie
Jennifer van Bochove, tandarts gehandicaptenzorg en pedodontoloog
Lid van COBIJT, NvVK en VBTGG
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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
Chantal Borsjé, tandarts angstbegeleiding i.o.
Lid van COBIJT, VBTGG
Bestuursfunctie: lid van de voorjaarscongrescommissie van de VBTGG
Presentaties:
• Voorjaarscongres VBTGG maart 2016
Samenwerkingen:
• Opzetten project VRET en filmen exposure naald en boren
Publicatie:
• Publicatie in Folia van februari 2016 (UvA)
Dyonne Broers, tandarts gehandicaptenzorg en tandarts angstbegeleiding
Lid van COBIJT, KNMT, VBTGG, NVvK, NTG, NVA, NVGd en VMTI
Bestuursfuncties/commissies:
• 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
Publicaties:
• Haddouchi el F, Jongh de A, Broers DLM. Het rubinstein-taybisyndroom. Een casus. Quality
Practice Tandheelkunde 2016;11(4):35-38
• Broers DLM. Hoofdstuk ‘Gebitsproblematiek’ in werkboek ‘Zorg voor kinderen met een ernstige
meervoudige beperking’ onder redactie van Bindels-de Heus K, Derksen-Lubsen A, Elzen van
den A, Goorhuis A, Titulaer S, sectie erfelijke en aangeboren aandoeningen (EAA) van de
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), 2016
Media optredens:
• Interview Quality Practice assistenten, januari 2016, jaargang 3, editie 2.
• Interview Dentista over ‘Gewoon gaaf’, 28 juni 2016
• TV-uitzending ‘genante tanden’ RTL4, 4 juli 2016
Laura Engel, tandarts gehandicaptenzorg i.o.
Lid van COBIJT, VBTGG, VMTI
Luti Hartong – Taguba, tandarts gehandicaptenzorg
Lid van NVvk, VBTGG, COBIJT en VMTI
Gwen Honnef, tandarts MFP in opleiding
Lid van COBIJT, NVGPT en KNMT
Dr. Derk Jan Jager, Mpros RCSed
Lid van COBIJT, NVOI, NVGPT, IADR, Royal College of Surgeons Edinburgh (prosthodontist)
Samenwerking met:
• VUmc afdeling MKA (prof. dr. T. Forouzanfar)
• ACTA afd. Orale Biochemie (dr. H. Brand)
• The Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority, Charlotte, NC. USA) (dr. M. Brennan)
• University of South Florida College of Public Health, Centre for Transdisciplinary Research in
Women’s Health, FA, USA (prof. dr. E. Daley)
Bestuursfuncties:
• Lid bestuur NVGPT
Lezingen/presentaties:
•
Het Syndroom van Sjögren. D.H.J. Jager, B. Meijer. Dinsdag 16 November 2015,
GlaxoSmithKline BV (training medewerkers GSK), Zeist, Nederland (onbezoldigd).
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•

Prevention of HPV-related oral cancer by dentists: assessing the opinion of Dutch dental
students
M.R. Poelman, D.H.J. Jager, T. Forouzanfar, E. Daley, H.S. Brand. Saturday October 1,
American Academy for Maxillofacial Prosthodontics (AAMP), 1-4 October, San Diego, CA, USA
•
Het Syndroom van Sjögren: wat is het en de tandheelkundige gevolgen. D.H.J. Jager. Dinsdag
16 November 2016, UMCG Royal College of Surgeons Prosthodontics Residency Programme
Course, CBT Vogellanden, Zwolle, Nederland (onderwijs)
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:
• Sialendoscopy of Salivary Glands Affected by Sjögren Syndrome: A Randomized Controlled Pilot
Study.
Jager DJ, Karagozoglu KH, Maarse F, Brand HS, Forouzanfar J Oral Maxillofac Surg. 2016 Jan
7. pii: S0278-2391(16)00011-2.
• Soft Tissue Augmentation Techniques and Materials Used in the Oral Cavity: An Overview. Wolff
J, Farré-Guasch E, Sándor GK, Gibbs S, Jager DJ, Forouzanfar T. Implant Dent. 2016 Feb 1.
Sonja Kalf – Scholte, tandarts gehandicaptenzorg
Lid van COBIJT, KNMT, NVvK en VMTI
Bestuursfuncties: VBTGG
Wendy Knibbe, GZ-psycholoog
Lid van COBIJT, COBIJT werkgroep PsyBT, NIP, VEN
Miryam Mechani, mondhygiënist
Lid van COBIJT en VBTGG
Lezingen/presentaties:
• workshops Symposium “de mond niet vergeten”
• klinische lessen mondzorg aan medewerkers van Cordaan
Caroline Pieterse, tandarts angstbegeleiding
Lid van COBIJT en VBTGG
Bestuursfuncties/commissies:
• Onderwijscommissie TA
Lezingen:
• Lachgascursus
• Angstpracticum ACTA
• Moderator VBTGG voorjaarscongres
Samenwerkingen:
• HVO Querido
• OLVG
• Cordaan
Publicaties:
• “Een patiënt met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)” ACTA QPASS maart
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

Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde

Jaarverslaggeving 2016

Pagina| 61

Lezingen/presentaties:
• 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
• Onderwijs ACTA niet-tandartsen
22 april 2016 ACTA
• Influence of skull implant geometry on stress distribution
15 september 2016 Queen Elizabeth II conference center,
European Association Maxillofacial Surgery, London, UK
Publicaties:
• Structural and mechanical implications of PMMA implant shape and interface geometry in
cranioplasty - A finite element study.
• 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.
In review
• Multi criteria based evaluation of treatment design options for large Polymethylmethacrylate
(PMMA) based skull reconstructions: Finite Element Analysis (FEA) study of 6 cases Angela
Ridwan-Pramana, Petr Marcián, Libor Borák, Nathaniel Narra, Tymour Forouzanfar, Jan Wolff
Plos One
• Finite element analysis of PMMA skull implants with similar geometries placed in different
anatomical locations.
Angela Ridwan-Pramana, Petr Marcián, Libor Borák, Nathaniel Narra, Tymour Forouzanfar, Jan
Wolff
J Craniomaxillofac Surgery
In voorbereiding
• The mechanical properties of the skull.
Angela Ridwan-Pramana, Leo van Ruijven, Jack van Loon, Albert van der Veen , Tymour
Forouzanfar
• PEEK vs PMMA: the influence of sterilization processes on their mechanical properties.
Angela Ridwan-Pramana, Jack van Loon, Sjoerd te Slaa, Tymour Forouzanfar
• Prefabricated cranial Implants in PMMA: technique and costs
Riri Nirufaat, Angela Ridwan-Pramana, Niels Liberton, Tymour Forouzanfar
• Engineering in maxillary reconstruction: a narrative review
Kitty Schipper, Angela Ridwan-Pramana, Jan Wolf, Tim Forouzanfar
• Peek cranial Impants: outcome and costs
Angela Ridwan-Pramana, Ashkan Raziei, Niels Liberton, Tymour Forouzanfar
(lopende) 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
Begeleiding Bachelor / Master
•
Mechanical properties of the skull
A. Ridwan – Pramana, G. Krol, G. Kras, J. van Loon, A. van der Veen, L. van Ruijven, T.
Forouzanfar
Begeleiding Promovendi
•
Kitty Schipper “development in 3D printing in maxillectomy”
•
Riri Nirufaat “development in 3D printing of facial prostheses”
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Arend Rutgers, tandarts
Lid van COBIJT, KNMT
Guusje Schipper, tandarts gehandicaptenzorg i.o.
Lid van COBIJT, VMTI en VBTGG
Presentaties:
• casuspresentatie op symposium “de mond niet vergeten”
Tecla Snoeks, tandarts
Lid van COBIJT, VBTGG, NVvK en KNMT
Bestuursfuncties:
• Voorzitter VBTGG
• Voorzitter OR
Samenwerking met OLVG
Marieke Schorer, tandarts pedodontoloog
Lid van COBIJT, NVvK, VBTGG
Bestuursfuncties/commissies:
• Najaarscongrescommissie NVVK
• Voorjaarscongrescommissie NVVK/ VBTGG
Birgitte Tulp, tandarts endodontoloog
Lid van KNMT, NVvE
Bestuursfuncties/commissies:
• VIM-commissie
Lezingen/presentaties:
• leergang Endodontologie : Endodontische Microchirurgie
• lezing thema dag Endodontologie: wat is echt nieuw.
Bing Tjiook, tandarts
Lid van COBIJT en NVGPT
Bestuursfuncties/commissies:
• VIM-commissie
Samenwerking:
• 1x per maand spreekuur bij MKA VUmc
• 1x per maand MFP bij MKA OLVG
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