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1. OPENING: 14.40 uur
De voorzitter opent de vergadering, met excuses dat we te laat zijn
begonnen de presentatie van Peter Lakerveld van de IGZ was iets
uitgelopen.
2. NOTULEN VORIGE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen van de vorige ALV van
24 juni 2016. Deze worden bij deze goedgekeurd en vastgelegd.
3. BESTUURSVERSLAG 2016
Er zijn geen op- of aanmerkingen over het bestuursverslag. Het verslag
wordt bij deze goedgekeurd en vastgelegd.
4. INGEKOMEN STUKKEN
Brief van collega Wijnand de Vries. Hier wordt op een later tijdstip in de
vergadering op ingegaan.
Collega Alkemade vraagt hoe het bestuur hiermee omgaat.
De voorzitter legt uit dat de brief is verstuurd naar alle leden samen met
andere ALV-stukken. Het bestuur zal de voorstellen en ideeën meenemen
bij de aanpassing van het HHR. Het bestuur meent een tendens te zien bij
sommige OK-geregistreerden voor afscheiding van het OK-register van
de OVAP. De voorzitter legt uit dat OVAP de vereniging is en het OKregister een lijst met namen. Het is niet de bedoeling om een vereniging
binnen een vereniging te hebben. Met splitsing zou dat meer verdeeldheid
en minder invloed op het beleid betekenen. Hoe groter de groep is hoe
meer invloed we op het beleid kunnen uitoefenen. De vragen rondom de
verhouding van de OVAP en het OK register komen later nog aan de orde
bij de behandeling van het rapport Hoogeveen Becking (agendapunt 6)
Collega Wiewel geeft aan dat de moties juist zijn ingediend om het HHR
body te geven. Hij verwacht dat de aanpassingen in het HHR, zo zullen zijn
dat iedereen zich daar in kan vinden.
Collega Huberts geeft aan dat moties iets zijn om een raadsbesluit over te
nemen, maar bij de een vereniging –de OVAP – zijn moties niet van
toepassing.
5. FINANCIËLE ZAKEN.
1. verslag van de penningmeester.
De penningmeester geeft aan dat het vermogen van de vereniging nog
steeds groeit. Afgelopen jaar hebben we een klein risico genomen
door een deel van het congres in Warschau te sponsoren.

Voor een ieder die daar belangstelling in heeft, ligt het financiële jaar
verslag klaar ter inzage of om mee te nemen.
Het verslag ziet er nagenoeg hetzelfde uit als het jaar daarvoor.
2. De kascommissieleden collega Alkemade en Strohm-Krikke, hadden
nog enkele vragen over contributiegelden. Deze zijn tot tevredenheid
beantwoord door René Erkelens van de ledenadministratie. Collega
Alkemade is zeer goed te spreken over hem en heeft hem een
compliment voor de duidelijke en overzichtelijke financiele
verslaglegging van de OVAP en het OK-register. Het financiële verslag
wordt geaccordeerd door de commissieleden.
3. Het bestuur wordt door alle aanwezige leden gedechargeerd voor het
gevoerde financiële beleid.
4. Collega Alkemade attendeert de voorzitter er terecht op, dat er een
nieuw kascommissielid moet worden aangewezen. Hij is al 3jaar
achtereenvolgend, lid van de commissie. Collega Cor Vink stelt zich
voor dit jaar beschikbaar, als OK-geregistreerde, Collega StrohmKrikke blijft aan als lid, als OVAP-lid. Hartelijk dank daarvoor.
5. De penningmeester neemt de begroting door en geeft aan dat er geen
opvallende dingen zijn. De begroting 2017 ligt samen met het
financiële verslag ter inzage of om mee te nemen.
6. De voorzitter vraagt de aanwezige te stemmen over de contributie
voor 2018.
A: contributie blijft €100 per jaar. 1 geen mening; de rest stem voor.
Zo ook de 4 leden die per mail hun stem (voor) hierover uit hebben
gebracht.
B: Bijdrage OK-register te verlagen naar €250: iedereen is voor, zo
ook de 4 leden die per mail hun stem (voor) hierover uit hebben
gebracht.
Beide voorstellen zijn dus aangenomen.
7. De voorzitter geeft mede in navolging op het verzoek van de
commissie Hoogeveen/Becking, uitleg over de bestuursvergoeding.
In 2014 zijn de statuten aangepast en zijn deze vergoedingen in het
leven geroepen.
De huidige regeling bestaat uit vergoedingen voor: jaarlijkse
vergoeding van €350, reiskosten: €0,19 per kilometer, reistijd: €25
per uur, vergadertijd: €50 per uur en verblijfskosten worden
relevante bonnetjes en nota’s vergoed. De bestuursleden , maar ook
commissieleden dienen hun declaraties in via een Excel-bestand. De
kascommissie heeft inzage in deze bestanden.
De aanwezigen hebben geen vragen of opmerkingen hierover.
De vergoedingen blijven zoals hierboven omschreven.
6. KORTE UITLEG RAPPORT HOOGEVEEN/BECKING
Collega Hoogeveen neemt het woord.
“ tijdens de vorige ALV in Klarenbeek kwam naar voren dat er een
behoorlijke wrijving tussen het bestuur en OK-commissie was ontstaan
over bevoegdheden, competenties en toekomstvisie. De situatie was niet
meer werkbaar. Bibi en ik zijn tijdens de vergadering gevraagd onderzoek

te doen naar de gewenste structuur van OVAP/OK register. Er zijn
uitgebreide interviews geweest met alle bestuurs- en OK-commissieleden,
daarnaast nog aan 10 OK-geregistreerden. Het was een kwalitatief
onderzoek.
Hieruit werd duidelijk dat er 2 opties naar voren kwamen.
Optie a: Het OK-register scheiden van de OVAP met 2 besturen, óf
Optie b: De OVAP met het OK-register als onderdeel daarvan, met 1
bestuur. Optie b werd door een grote meerderheid als meest optimaal
gezien. De uitkomst en de aanbevelingen van het onderzoek zijn vorig jaar
al tijdens de OK-dag besproken. Het rapport werd positief ontvangen. De
belangrijkste uitkomst was dat de governance van het OK register niet
meer bij een OK commissie moet liggen maar bij een (extra) lid van het
bestuur belast met het OK register. Dit bestuurslid kan zich dan laten
ondersteunen door (regionale) OK commissarissen.
Volgens de statuten heeft alleen de ALV zeggenschap of wij onze statuten
kunnen wijzigen. Het HHR dat toeziet op de uitvoering van de
werkzaamheden rondom de OK registratie kan door het bestuur op basis
van de delegatie aan het bestuur door het bestuur worden aangepast.
Het is zeer verheugend dat er inmiddels belangrijke stappen gezet zijn om
de aanbevelingen van de commissie uit te voeren. Er is meer
transparantie over de vergoedingen, de uitgaven voor het OK-register en
de OVAP worden goed gescheiden en nagekeken. Vooruitlopend op deze
presentatie van de resultaten van het onderzoek zijn er aanpassingen in
voorbereiding en is er een extra bestuurslid gevonden (zie agendapunt 8),
die primair het OK-register als aandachtspunt heeft.
Een aantal punten in het reglement zijn al verder aangepast.
Op deze ALV zouden zou het gewenst zijn om de ALV te vragen om de
conclusies van het rapport van de commissie Hoogeveen Becking te
onderschrijven. Het aanpassen van het HHR gaat niet zo snel, daar is tijd
voor nodig. Er is veel belang bij het kiezen van waterdichte juridische
formuleringen. Dit omdat het wel of niet OK geregistreerd zijn voor OVAP
leden erg belangrijk kan zijn in de toekomst en financiële belangen van
een doorhaling van registratie groot zouden kunnen zijn. Juridische
procedures over registratie zijn daarom niet denkbeeldig, het HHR moet
met het oog daarop goed in elkaar steken en duidelijk zijn voor alle
betrokkenen.
Op basis van een uitwerking van de structuur zoals die in het rapport
Hoogeveen Becking is beschreven zijn voorlopige uitwerkingen
geformuleerd. Nadat de ALV aangeeft het hiermee eens te zijn kan over
gegaan worden tot verdere uitwerking van dit HHR en sluitende juridisch
correcte beschrijving hiervan.”
Voorzitter Lamark neemt het woord weer en vraagt of er in de
vergadering behoefte is om de uitkomsten en aanbevelingen van het
rapport te bediscussiëren:
Collega Alkemade stelt dat de OVAP een andere richting in gaat dan het
OK-register. Hij ziet paralellen bij de parodontologen, Hij vraagt zich of
het misschien beter is om het OK-register af te scheiden van de OVAP.
Zie voor verdere tekst terug bij : ingekomen stukken.

Collega Stoker is juist voor een OK-register binnen de OVAP. Bij de NVTS
bestaat de vereniging uit 120 leden die allen zijn geaccrediteerd.
Hierdoor blijft de groep groot en is er toch een mogelijkheid om de
kwaliteitseisen binnen de vereniging te borgen en als grote groep
tandartsen voor orthodontie samen naar buiten (KNMT,ANT, NZa ZN,
patiëntenfederaties) te kunnen optreden. Versnippering is geen goede
optie.
De voorzitter dankt collega Becking en Hoogeveen nogmaals voor hun
rapport. De voorzitter vraagt of de vergadering kan instemmen met de
ingezette koers op basis van de toelichting van Hoogeveen en de gevoerde
discussie. Er wordt gezamenlijk vastgesteld dat dat het geval is. Collega
Hoogeveen wenst het bestuur en toekomstige bestuurslid OK zaken veel
succes met de verder voortgang in deze richting.
7. BESPREKING NIEUWE STRUCTUUR OK-REGISTER
Zie hiervoor onder agendapunt 8A.
8. BESTUURSBENOEMINGEN
A. BENOEMING EXTRA BESTUURSLID MIRJAM DAM
Bestuurslid Haarsma draagt op basis van de zojuist door de ALV
bekrachtigde structuurwijziging rondom het OK register Mirjam Dam
voor om tot het bestuur toe te treden als bestuurslid met als speciaal
aandachtsgebied het OK register. Zij heeft zich beschikbaar gesteld
hiervoor.
Collega Dam wordt uitgenodigd om naar voren te komen en iets over
haarzelf te vertellen.
Collega Dam houdt zich al meer dan 25 jaar bezig met alleen
orthodontie. Zij is een tandarts voor orthodontie, en is daarom lid
geworden van de OVAP, en sinds 2016 OK-geregistreerd.
Zij is van mening dat tandartsen net zo goed orthodontie kunnen
uitvoeren, als orthodontisten. Om deze reden wil zij meedoen om dit
actief naar buiten te kunnen dragen. In november 2016 is zij
benaderd door de voorzitter van de OVAP, om iets voor de OVAP te
doen. Zij nam daarom deel aan een bijeenkomst, samen met andere
OK-geregistreerden die wat voor het OK-register willen betekenen, in
januari van dit jaar. Tijdens deze bijeenkomst werden er
vooruitlopend op de aanpassingen van het HHR volgend uit de
aanbevelingen van het Rapport Hoogeveen, Becking zoals in
agendapunt 6 besproken, een aantal regio-coördinatoren
voorgedragen. Collega Dam werd benaderd om toe te treden tot het
bestuur, als zijnde OK-commissaris. Zij heeft hierover nagedacht en is
op een bestuursvergadering aanwezig geweest. Daar ervoer zij dat het
bestuur heel enthousiast bezig was met het behartigen van de
belangen van alle leden. Daarop volgend heeft zij besloten om zich als
OK-commissaris beschikbaar te stellen.
Het lijkt haar leuk om met een bevlogen en integere groep, de
belangen te behartigen van het OK-register. Zij heeft zin om een
nieuwe structuur van het OK-register op te tuigen.

In februari heeft zij een bijeenkomst georganiseerd om samen met de
aspirant regio-coördinatoren, naar de eisen en voorwaarden voor
ingeschrevenen van het OK-register te kijken, deze aan te passen en
de betekenis daarvan te omschrijven. Op deze aanpassingen werd
geanticipeerd vanwege de positieve ontvangst van het rapport
Hoogeveen Becking op de vergadering van de OK geregistreerden op
de OK dag november 2016. Verder zou het wachten op een
instemming op de onderhavige ALV betekenen dat er te weinig tijd
zou zijn om voor de OK dag 2017 de nodige maatregelen te
implementeren. Het feit dat de vergadering zojuist heeft ingestemd
met de herstructurering is erg mooi omdat de werkzaamheden
vooruitlopend daarop niet voor niets zijn geweest en nu met des te
meer energie kunnen worden opgevat.
Voor Mirjam betekent het OK-register dat, dat zij op een lijst staat,
samen met andere tandartsen die hoogwaardige orthodontie
bedrijven. Dit houdt in dat de zorgvraag goed wordt aangehoord. Er
een goede diagnose en behandelplan wordt opgesteld, met meerdere
behandelopties. Dat dit met de patiënt wordt besproken zo ook de
eventuele valkuilen die een behandeling met zich meebrengt. Hierbij
ook rekening wordt gehouden met beperkingen en integer en
zorgvuldig met de patiënt en het dossier wordt omgegaan.
Het is van belang dat de eisen tot toetreding in het OK-register, goed
worden verwoord, en controleerbaar zijn voor anderen.
Het OK-register is een belangrijk instrument richting de verzekeraars,
IGZ, NZa, om kwaliteit aan te tonen. Ook in de toekomst is het
belangrijk dat het register een serieuze “onderhandelingspartner “
blijft binnen de orthodontiewereld.
Kwaliteit is echter moeilijk meetbaar. Zoals vanmiddag dhr. Peter
Lakerveld van het IGZ, al voorstelde: we moeten iets hard weten te
maken naar buiten. Hierdoor is nu het voorstel om een minimumeis
van 40 casussen per jaar te behandelen. Per jaar 3 prospectieve en 1
excellente casus, in te leveren. Deze worden gecheckt door de
regionale commissarissen. Indien de casus niet compleet is, krijgt men
de kans deze te corrigeren en compleet te maken. Voldoe je
uiteindelijk niet, kom je niet in het register te staan. Bezwaar
hiertegen maken is mogelijk. Dit doe je bij de zogenaamde commissie
van deskundigen. Deze commissie wordt benoemd door het OVAPbestuur. Naast de hiervoor genoemde eisen is er een eis om eens in de
5 jaar 5 casussen te presenteren op een regioavond. Deze casussen
mogen de 5 excellente casussen zijn van de voorafgaande jaren.
De casussen worden beoordeeld door de regio-coördinatoren op deze
avond, gelijk aan een klinische visitatie. Bij twijfel aan de kwaliteit van
de ingeschrevene, kan de commissie van deskundigen worden
ingeschakeld om hierover een oordeel te geven.
Ter verduidelijking toont Collega Dam een organogram toe. Deze staat
ook op de OK-site.
Wat betreft de eisen van nieuwe toetreders in het OK-register belicht
collega Dam ook de volgende eisen. Zij dienen een CV aan te leveren.
Deze geeft al een indruk over wat er de laatste jaren aan orthodontie

gedaan is, welke opleidingen er zijn gevolgd. Daarnaast moeten zij 5
casussen aanleveren van af behandelde patiënten, én 3 referenties van
( verwijzende ) tandartsen, orthodontisten of kaakchirurgen waarmee
wordt samengewerkt. De commissie van deskundigen besluit of de
behandelaar kan worden ingeschreven, dan wel er nog aanvullend
onderzoek nodig is hiervoor.
Aanvullend is een visitatie door de regio-coördinator, en het rapport
daarover, samen met de beslissing van de commissie van
deskundigen, bepalend of de behandelaar kan worden ingeschreven
in het OK-register.
Collega Dam stelt voor dat dit jaar een overgangsjaar is. Dit jaar blijft
het bij 20 casussen per jaar, die wel van voldoende kwaliteit moeten
zijn. Dit wordt gecontroleerd door de regio-coördinatoren.
Collega Wiewel vult aan dat deze leden ook geholpen dienen te
worden door de regio-coördinatoren.
Er wordt verzocht om alles graag vóór 1 oktober aanstaande in te
leveren, zodat er nog eventuele aanpassingen van de casussen
mogelijk is.
Collega Dam geeft aan dat het HHR nog moet worden aangepast indien
deze ALV hiermee akkoord gaat. De aanpassingen zijn in grote lijnen
klaar, maar moeten ook juridisch kloppen. Zij zou hiermee, in
april/mei verder kunnen gaan, zodat voor de zomer, het concept HHR
kan worden gemaild naar de OK-leden. Dit jaar blijft het bij de OK-dag
op 10 november as..
Om het concept HHR goed te keuren, is er een extra ALV ingelast op 9
december as..
Verder wordt er nog gezocht naar een aantal regio-coördinatoren,
diegene die zich beschikbaar willen stellen hiervoor worden verzocht
om contact op te nemen met het bestuur. Het streven is naar ongeveer
30 OK –leden per regio met 2 tot 3 regio-coördinatoren.
Collega Haarsma vraagt aan Collega Dam om de zaal te verlaten. Zij
geeft hier gehoor aan. Hierna vraagt collega Haarsma om te stemmen
over de benoeming van collega Dam, als nieuw bestuurslid. Er wordt
unaniem “voor” gestemd. ( tevens door collega Wiewel als
gemachtigde van collega de Vries)
B. AFTREDEND EN HERKIESBAAR VOORZITTER PETER LAMARK
Collega Haarsma vraagt aan de voorzitter om de zaal te verlaten.
Hij ( en collega Wiewel) verlaten de zaal. Collega Haarsma legt uit dat
een attent OVAP-lid het bestuur erop attent heeft gemaakt dat het
bestuur het aftreedschema niet heeft nageleefd. Dit schema is in 2014
in de statuten opgenomen.
Peter Lamark treedt nu af en stelt zich opnieuw beschikbaar.
Collega Haarsma vraagt om te stemmen over herbenoeming van Peter
Lamark, als voorzitter van de OVAP. Er wordt unaniem door alle
aanwezigen “voor” gestemd.
De voorzitter komt terug op het voorstel om het HHR aan te passen,
zoals collega Dam hiervoor heeft geschetst.

Voor een nieuw HHR is het niet nodig om naar de notaris te gaan.
Collega Stoker stelt voor om OK-geregistreerden anders te noemen
dan OK-leden. Hij vindt dit verwarrend. “Je bent een OVAP-lid en een
geregistreerde”. Zou de naam “OVAP” aangepast kunnen worden,
want ook deze is misleidend.
Het bestuur geeft aan hierover te gaan nadenken samen met de raad
van deskundigen.
De voorzitter vraagt aan de aanwezigen wie er tegen de richting is
waarin het bestuur nu denkt. Dat wil zeggen: het aanpassen van het
HHR, het aanstellen van regio-coördinatoren en een raad van
deskundigen. Dit zou op de aanstaande OK-dag verder kunnen worden
doorgesproken. En hierover zou op 9 december as. op de extra ALV
kunnen worden gestemd.
De voorzitter vraagt wie er tegen is? Niemand is tegen. De vergadering
is unaniem voor de ingeslagen richting.
De voorzitter geeft aan de het HHR wordt herschreven voor de
komende 5 jaar, zonder al teveel aanpassingen tussen door. Wel kan
het HHR worden verbeterd, indien er eisen van buiten af komen.
9. KWALITEITSEISEN OK-REGISTER WIJZINGINGSVOORSTELLEN
Zie onder agendapunt 8A
10. BESPREKEN WIJZIGINGEN IN HET HUISHOUDELIJKE REGLEMENT OVAP
Zie onder agendapunt 8B
11. ELEKTRONISCH STEMMEN BIJ AFWEZIGHEID
Collega Alkemade geeft aan dat er over de financiele stukken niet veel valt
te stemmen, de cijfers liggen vandaag pas op tafel.
Collega Haarsma geeft aan dat het digitaal stemmen meer gaat over
beleidspunten en dergelijke zaken betrekking heeft.
De voorzitter geeft aan dat naast elektronisch stemmen ook een
machtiging kan worden gegeven. Je mag door 2 personen gemachtigd
worden.
Voor deze ALV heeft het bestuur gekozen voor de mogelijkheid om
elektronisch te stemmen. Indien geen bezwaar hiertegen, kan dit in de
statuten gewijzigd worden. Er zijn geen tekenen van bezwaar hierop.
Collega Haarsma legt uit dat er vooraf gestemd wordt, dit een soort
peiling is. Indien er bijvoorbeeld veel kritiek is op een voorstel, is het
bestuur op de hoogte dat er tijdens de ALV meer aandacht nodig is voor
dit voorstel.
12. MISSIE EN VISIE( EXTRA INGELAST AGENDAPUNT)
De voorzitter stelt voor om, in navolging van de commissie
Hoogeveen/Becking, een kleine commissie op te stellen die zich
bezighoudt met de missie en visie van de OVAP.
Collega Hoogeveen biedt zich aan als kandidaat. Hij geeft aan dat het
nodig is om te bezinnen wat de IGZ doet en de verzekeraars. Hoe treedt
de OVAP en het OK-register naar buiten. Dit is ontzetten belangrijk.

Zijn voorstel is om bepaalde stellingen aan te bieden naar de leden. Deze
kunnen tijdens de ALV worden besproken.
Verder bieden zich collega Schoonhoven, Becking, Stoker ( als coördinator
“ applaus” uit de zaal) en Wiewel, aan om deel uit te maken van de
commissie.
Daarvoor dank van het bestuur. De kleine commissie zal op de ALV van 9
december verslag uitbrengen.
13. RONDVRAAG
Collega Wiewel zegt redelijk (dat wil zeggen gematigd optimistisch)
tevreden te zijn over de ingeslagen weg wat betreft de aanpassingen van
het HHR in verband met het OK-register. Hij waardeert het dat er over de
moties in de brief van collega de Vries wordt nagedacht, en dat de brief
kan worden nagelezen door de leden. Hij vindt het belangrijk dat wij (OKregister en OVAP) als een front naar buiten kunnen treden. Hij vraagt zich
af wat de uitkomst is van het aangepaste HHR. Dat zal op de 9 december
as. moeten blijken. Hij hoopt dat wij 2018 positief tegemoet kunnen
treden. Collega Dam nodigt collega Wiewel uit om in mei bij de
bijeenkomst van regio-coördinatoren te zijn.
Collega Vink vraagt of bewust is gekozen voor een zaterdag voor de extra
ALV. De voorzitter antwoordt: ja het is een ochtendsessie, na de lunch
zijn we klaar. En op zaterdag is het in de regel filevrij.
Collega Timmer stelt voor om een basiscursus biomechanica aan te
bieden voor OVAP-leden. Alle aanwezigen vinden dit een goed idee.
Collega Timmer neemt op het moment deel aan een cursus waarin allerlei
materiaal van gerenommeerde orthodontisten wordt behandeld. Hij zou
eind van het jaar hierover kunnen beschikken en de cursus kunnen geven.
Hij houdt het bestuur hierover op de hoogte.
Collega de Geest vraagt of het OVAP– en OK-logo komt te vervallen indien
er een naamsverandering van de OVAP komt. Hij gebruikt deze in zijn
praktijk en correspondentie om kwaliteit uit te dragen, en zou alles
moeten aanpassen indien de logo’s worden veranderd. De voorzitter geeft
aan dat het nog niet zover is.
Collega Alkemade bedankt het bestuur over de positieve geluiden die hij
heeft gehoord tijdens deze vergadering.
14. SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering om 16.15 uur.
Hij constateert aan er geen behoefte is voor een verlenging van deze ALV,
na het diner van die avond

