
 

 

 

Notulen ledenvergadering van de NMTN d.d. 28 oktober 2020. 

Aanwezig via Zoom: 31 leden (namen bekend bij het bestuur) en 3 bestuursleden. 
Gespreksleider: René Benneker. 
 
Opening. 
René heet een ieder welkom bij deze eerste online Algemene Ledenvergadering. Allereerst worden 
de spelregels van vergaderen via Zoom uitgelegd, zoals uitzetten van de microfoon en vragen stellen 
via de chat. De agenda en de PowerPoint presentatie worden gedeeld. 
 
Vaststellen Agenda. 
De punten van de agenda worden even doorlopen en hier en daar een wijziging in de volgorde 
aangebracht. Aldus vastgesteld. 
Alle leden hebben een link via de mail ontvangen met de mogelijkheid om de goedkeuring, dan wel 
afkeuring aan te geven over de jaarrekening van 2020 en het vaststellen van de contributie over 
2021. Hierdoor hebben alle leden van de vereniging de mogelijkheid gehad zich hierover uit te 
spreken. Zestien leden hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en met een 100% 
goedkeuring zijn zowel de jaarrekening, als de contributie goedgekeurd.  
 
Mededelingen en ingekomen stukken. 
 
In Memoriam Toon van Hoek, na een kort ziekbed, overleden op 9 augustus 2020. 
We herinneren Toon als een enorm bevlogen therapeut, met een enorm doorzettingsvermogen. Een 
mensenmens en soms een tikkeltje eigenwijs, maar altijd bereid om iedereen te helpen. Zoals 
bijvoorbeeld het filmen in de lessen, dat op dvd te zetten en vervolgens naar collegae toe te sturen. 
We zullen Toon en zijn droge humor enorm missen. 
 
Terugblik op 2019 en Coronaperikelen. 

 Allemaal dicht 
 Hulp van de overheid:  

Sommige therapeuten hebben hier gebruik van gemaakt. 
 Hulp vanuit de zorgverzekering:  

Advies was als je hiervan gebruik maakt, het geld even apart te zetten, vanwege de 
onduidelijkheid over de afhandeling.  

 Weer aan het werk volgens richtlijnen RIVM. 
 Toekomst ? 

Weinig over te zeggen, het blijft spannend. Gevolg is wel dat we als therapeuten niet meer zo 
makkelijk bij elkaar kunnen komen en zodoende vergaderingen online houden.   

 
Rapportage en voortgang werkgroep en commissies. 

 Werkgroep communicatie en marketing. 
De vraag is: wat hebben jullie gedaan aan social media om NMTN beter op de kaart te krijgen. 



Louis: Binnen de werkgroep is hierover gesproken. Hiervoor zijn we een aantal basiselementen 
nodig. Volgens de werkgroep moet Prevenzis daarin een grote rol spelen, met het werven van 
studenten voor de opleiding.  
De opleiding die er nu is, wordt veranderd. Mariëlle zal hier eind van het jaar meer duidelijkheid 
over geven. Helaas is Mariëlle vanavond niet aanwezig.  
De vraag is hoe de situatie momenteel bij Prevenzis is.  
Netty merkt op, dat er bij Prevenzis veranderingen gaande zijn. De directeur Nico Smits is 
vertrokken. Jenny heeft nu eerst weer de leiding. Accreditatie van de opleiding wordt weer 
aangevraagd.  
Belangrijk is, om naast Prevenzis, ook de NMTN via social media bekend te maken. Vraag is hoe 
we dat gaan aanpakken? 
Monique: Ook besproken is, hoe kunnen we als een eenheid naar buiten treden. Ieder heeft zijn 
eigen logo. Moeten we met zijn allen naar één huisstijl? 
Ook vraagt men zich af, wat beter zoekt op Google: Triggerpoint of Neuromusculair ? Moeten 
we daar wat mee ? 
Samenvatting door de gespreksleider René Benneker; 
Het is belangrijk samen op te trekken met Prevenzis en dus het gesprek weer op te pakken. 
Bekendheid geven aan de beroepsvereniging NMTN. Er is nu nog te veel onduidelijkheid. 
Wellicht dat er na deze vergadering een gezamenlijke kernboodschap naar buiten gebracht kan 
worden. 
Irma: Op de website van de NMTN staan niet alle therapeuten vermeld. Momenteel zijn er 13 
therapeuten vermeldt. Ook een idee om de lijst met zorgverzekeraars, die ons vergoeden, te 
publiceren op de website.  
Natasja: 
Voor wat betreft de vermelding van de therapeuten op de website, is deze gelinkt aan de Nibig. 
Als je daar goed staat, dan zou dit doorgelinkt moeten worden naar de website van de NMTN. 
Natasja neemt contact op met Richard Verbeek om e.e.a. af te stemmen. 
Ook het idee om het beheer van de website in eigen hand te nemen is een mooi streven. Er 
moet dan echter wel iemand zijn die dat kan en wil doen.  
De lijst met zorgverzekeraars die vergoeden, wordt al jaarlijks geactualiseerd en op de website 
geplaatst. Dit gebeurt zodra de nieuwe voorwaarden bekend zijn. 
Irma verwijst, ter afsluiting van dit onderwerp op een link naar de Rijksoverheid met daarop tips 
om fit te blijven in deze tijden van thuiswerken. Biedt wellicht kansen. 
 

 Commissie nieuwe leden. 
Sandra: de vraag is, waar willen we met de vereniging naar toe. We zijn best een kleine groep. 
Misschien een idee om eens te kijken of het aannamebeleid wat breder kan worden. B.v. ook 
mensen van de opleiding Triggerpointcoach van Hanneke Hey toe te laten. Of we laten de hoge 
eisen staan, of we passen dit aan en proberen de mensen mee te nemen naar een hoger niveau 
d.m.v. meer scholing. M.a.w. soort van aspirant leden. I.i.g. stimuleren en zorgen dat iedereen 
makkelijk aan info over de vereniging kunnen komen. 

 René Benneker: Graag even stemmen met handopsteken.  

Vinden jullie het een goed idee om i.i.g. te onderzoeken of we op deze wijze, en wat kunnen gaan 
verbreden in onze beroepsgroep en tegelijkertijd toch kunnen proberen om de kwaliteit en de 
begeleiding wat beter in de gaten te houden. 

 De meeste deelnemers zijn er positief over en steken een virtuele duim op. 

 De belangrijkste vraag is dan natuurlijk hoe we dat handen en voeten aan geven.  

Netty geeft nog even aan dat therapeuten pas vergoed worden vanaf 180 EC’s. De vraag is dan 
ook of mensen wel bereid zijn om lid te worden als ze niet vergoed worden. 



Sandra: je kan het lidmaatschap ook stimuleren door regelmatig relevante informatie over 
triggerpoint therapie aan te bieden aan de leden. Geeft ook een gevoel van waar voor je 
geld/lidmaatschap. 
Conclusie: De kern is dat we met elkaar eens zijn, dat we naar een verbreding toe moeten en 
dan verschillende niveaus van lidmaatschap moet gaan hanteren. Leden die wel of niet vergoed 
zullen gaan worden door de zorgverzekering. Maar dat je een platvorm biedt om elkaar te 
ontmoeten en informatie kunt uitwisselen en informatie over bij- en nascholing kunt vinden. 
 
 
 

 Commissie bij- en nascholing. 
Netty en Linda geven een presentatie over de mogelijke na- en bijscholingen.  
 
Nascholing is bekeken aan de hand van onderstaande thema’s: 

• Medische basiskennis 
• Triggerpoint en Dry Needling 
• Fascia Therapie 
• Lymfe 
• Artrogeen 
• Tape 
• Voeding 
• Training/bewegingstherapie 
• Leefstijl 
• Diversen 

 
Deze lijst is niet compleet en de vergadering wordt verzocht ook eigen ideeën door te geven, via 
de mail. Netty en Linda zullen dan beoordelen of dit past binnen onze beroepsgroep. 
Tijdens de vergadering worden al wat suggesties gedaan; 

• Yin Yoga met haar rekkingstechnieken is mooie aanvulling. 
• Triggerpointcoach wordt nog toegevoegd bij opleidingen triggerpoints. 
• Esoterra Bilthoven graag even via de mail doorgeven. 
• MELT 
 
De complete presentatie zal separaat op de website geplaatst worden.  

 
Folder NMTN. 
• Folders om in je praktijk neer te leggen 
• Folders om neer te leggen bij gezondheidscentra 
• Folders om neer te leggen bij sportverenigingen en fitness centra 
• Folders om mee te geven aan vrienden 
• …................. 

 
De folder is positief ontvangen door de leden.  
 
Dan de vraag, wat de beste manier is om bij huisartsen binnen te komen? De huidige folder is niet 
in “huisartsen-taal” geschreven en de poppetjes lijken niet geschikt.  
 
De vraag aan de leden is, wie zou zo’n folder kunnen en willen maken ? 
Opmerking Ingrid: het is belangrijk om tijdens het overleg van de huisartsen tijd te krijgen om je 
verhaal te doen. Verder is rapportage richting huisarts erg aan te bevelen. 
 
 
 
 



En dan ….. 
• De folder over de Ergon therapie 
• Voor deze folder geldt hetzelfde als de vorige folder: 

• Overal neerleggen en meegeven  (als het Covid-19 virus dit weer toelaat, natuurlijk!) 
• Het is niet de bedoeling om dit te kopiëren, om de kwaliteit en professionele 

uitstraling te bewaken.  
• De folders zijn te bestellen bij de NMTN voor € 11.00 per 100 stuks, exclusief 

verzendkosten 
 

Nieuw logo Neuromusculaire Therapie !! 
Het merk is vastgelegd bij het merkenbureau van de Benelux. 
Het logo mag gebruikt worden door alleen die therapeuten, die lid zijn van de NMTN. 
 
Het logo van de beroepsvereniging blijft hetzelfde. 
 
Overleg met de NVST: 
• Op 18 september is er overleg geweest met de NVST 
• Daarbij aanwezig waren: Gretha, Karin en Doede  namens de NVST 

    Netty en Tini namens de NMTN 
• Gesproken over: 

• Bijscholing voor alle Neuromusculaire therapeuten: 
• Verplicht ieder jaar bijscholen op dry needling. 
• KTNO en RBCZ 

 
Het was een fijn gesprek. Er volgen nog meer gesprekken over verdere samenwerking. 

 
Financieel verslag door Natasja: 
Financieel verslag jaar 2019 
Begroting 2020. 
 
Annie vraagt naar de moeizame contacten richting NIBIG. Duurt lang voor er antwoord komt. 
Natasja: klachten over Nibig moeten worden neergelegd bij de Nibig. Kom je er niet uit, dan 
terugkoppelen naar de NMTN. 
 
Verder geen opmerkingen en vragen over de jaarverslag en begroting. 
Het voorstel contributie 2021 te handhaven op € 350,00 wordt 100 % aangenomen. 
 
Strategische uitspraken René: 

 Werkgroep communicatie: opdracht communicatie huisarts? 
 Bestuur moet nadenken over website, folders en communicatie. 
 Bestuur: gesprekken zorgverzekeraars 
 Bestuur: oplossing bedenken om meer leden te genereren. 

 
 Enthousiast nieuw lid Marieke stelt zich voor. Is oedeemtherapeut + opleiding Triggerpointcoach. 
 

Rondvraag: 
Marieke: moeten we ook iets doen met Instagram en LinkedIn ?  Werkgroep communicatie 
 
Sluiting van de vergadering. 
 
Notulist 
Annie Hoekstra-Kuperus 


