Centraal Overleg
Bijzondere Tandheelkunde

Even
voorstellen...

Wat is Cobijt?
De mondzorg voor mensen met een ernstige tandheelkundige
aandoening, een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en/
of een medische aandoening en een tandheelkundige interactie
daarmee wordt voornamelijk uitgevoerd in centra voor bijzondere
tandheelkunde (CBT’s) en zorginstellingen in het kader van de Wet
langdurige zorg (Wlz). Cobijt (voluit Centraal Overleg BIJzondere
Tandheelkunde) is de vereniging van professionals die werkzaam
zijn voor deze bijzondere zorggroepen.

Missie
• Cobijt zet zich in om de kwaliteit van de mondzorg aan bovenstaande bijzondere
zorggroepen te bevorderen, de continuïteit van deze zorg te waarborgen en het
belang hiervan uit te dragen.
• Cobijt hecht aan de verbinding tussen disciplines, betrokkenheid en kwaliteitsbevordering.

Taken
• Bevordering van de kwaliteit binnen de bijzondere tandheelkunde: uitwisseling van kennis
en ervaring, stimuleren van multidisciplinaire interactie, ontwikkeling en implementatie
van visitaties, kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten, stimulering van opleiding en
bijscholing.
• Waarborgen van de continuïteit van de bijzondere tandheelkunde: afbakening, optimalisering van de voorwaarden voor praktijkvoering en belangenbehartiging op het gebied
van onder andere regelgeving.
• Aanspreekpunt voor zaken gerelateerd aan de tandheelkundige mondzorg aan bijzondere
zorggroepen.
• Vertegenwoordigen van de leden en deze informeren over nieuwe ontwikkelingen e.d.
• Belangen behartigen van de in de centra voor bijzondere tandheelkunde werkzame
zorgverleners, waarbij wordt samengewerkt met de wetenschappelijke verenigingen.
Waar nodig wordt gezamenlijk naar buiten getreden.
Samenvattend: Cobijt is de centrale drijfveer achter kwaliteit en continuïteit van de
bijzondere tandheelkundige zorg in Nederland.

Accreditaties
In het kader van de kwaliteitsbevordering worden centra voor bijzondere tandheelkunde
eens per vijf jaar gevisiteerd en, bij goed gevolg, geaccrediteerd. Eind 2019 is de derde
visitatieronde voltooid en zijn de grotere centra (opnieuw) geaccrediteerd.

Congres
Cobijt, onder aanvoering van de BNS-commissie, organiseert jaarlijks de zogenaamde BNS
(Bij- en Nascholings)-dagen, daarbij ondersteund door CongressCare. De laatste jaren vinden
de BNS-dagen plaats op de laatste vrijdag en zaterdag van september in De Cantharel in
Apeldoorn. Het congres kent een breed programma en trekt jaarlijks ongeveer honderdvijftig
bezoekers.

Communicatie
Via de website cobijt.nl informeert het bestuur leden en andere stakeholders over belangrijke
activiteiten en ontwikkelingen. De leden worden actief over ontwikkelingen op de hoogte
gebracht via de digitale nieuwsbrief. Verder heeft Cobijt een LinkedIn-groep voor de communicatie
van leden onderling.

Ledenvergaderingen
Jaarlijks vinden doorgaans twee ledenvergaderingen plaats: de voorjaarsvergadering eind
maart bij de KNMT in Utrecht; de najaarsvergadering tijdens de BNS-dagen in Apeldoorn.
Op deze vergaderingen komen onderwerpen aan de orde als jaarverslag, begroting,
contributievoorstel, (her)accreditatie van CBT’s, voortgang van de beleidsagenda en
belangenbehartiging.
Onregelmatig worden ook managersbijeenkomsten georganiseerd, met thema’s die vooral
de managers van de centra aangaan.

Bestuur
Het bestuur komt doorgaans vijf maal per jaar bijeen. Binnen het bestuur worden relevante
onderwerpen en ontwikkelingen met raakvlakken met onze missie en visie besproken.
Hierop wordt beleid ontwikkeld en worden standpunten ingenomen die worden gedeeld
met leden en gesprekspartners, zoals partners in de mondzorg, overheidsinstellingen en het
zorgverzekeringswezen.
Het bestuur bestaat sinds september 2020 uit José van Elswijk (voorzitter), Joost van Schaik
(penningmeester), Ilona Engel-Meijers, Frank Graauwmans en Femke Vermeulen. Ambtelijk
secretaris is Paul Schmitz van Organisatie Adviesbureau Schmitz (secretariaten.nl).

Commissies en werkgroepen
De accreditatiecommissie wordt geleid door Jo Caris en heeft verder Ingrid Booster, Ad Slagter
en Peter Lansen als leden. Tijdens de visitaties opereert de visitatiecommissie in wisselende
samenstelling, met Jo Caris als vaste voorzitter, ondersteund door een ambtelijk secretaris.
In de BNS-commissie hebben zitting: Caroline van Houtem, Laura Kind,
Angela Ridwan-Pramana en Femke Vermeulen.
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