Ophef over de tandartstarieven
Op 1 januari 2012 is een driejarig experiment gestart met vrije tarieven in de mondzorg. De
afgelopen weken is er veel ophef geweest over de tandartstarieven. Een aantal zorgverzekeraars
beschuldigde de tandartsen van (te) sterke stijging van de tarieven. De beroepsorganisatie van de
tandartsen, de NMT, heeft via de media dit beeld bestreden. Ook de Nederlandse Zorgautoriteit, de
organisatie die namens de minister toezicht houdt op de tarieven in de zorg, stelt dat van
onverantwoorde stijging geen sprake is. Zonder vrije tarieven zou de overheid de tarieven met 3,3%
hebben laten stijgen.
Behandelingen voortaan gecombineerd
Het is niet mogelijk om de prijzen één op één te vergelijken met die van vorig jaar. De omschrijving
van behandelingen is namelijk anders geworden. Verschillende behandelingen zijn gecombineerd.
Een vulling en een verdoving worden nu bijvoorbeeld als één behandeling omschreven. Ook is er in
de omschrijving geen verschil meer tussen een grijze en een witte vulling, terwijl dat voor de prijs wel
gevolgen heeft. Bij een witte vulling worden duurdere verlijmingstechnieken gebruikt. De tandarts zal
daarvoor dus een hoger tarief kunnen rekenen. Voor de wortelkanaalbehandeling zal een
gespecialiseerde tandarts doorgaans meer rekenen dan een gewone tandarts. Een tandarts die
gebruik maakt van een microscoop zal ook op een hoger tarief uitkomen.
Geen bijbetaling voor de jeugd!
De NMT en enkele grote zorgverzekeraars verschillen van mening over de vergoedingen in de
basiszorg. Als een tandarts een contract heeft gesloten met een zorgverzekeraar, wordt mondzorg
voor jongeren tot 18 jaar volledig vergoed. Heeft een tandarts geen contract, dan vergoedt de
verzekeraar soms minder dan 100%. Bijbetaling voor mondzorg voor jongeren tot 18 jaar is voor de
NMT onacceptabel. Alle jongeren hebben recht op mondzorg. De NMT en de zorgverzekeraars
proberen zo snel mogelijk hiervoor een oplossing te vinden.
Alle informatie over het experiment met vrije tarieven in de mondzorg vindt u op
www.allesoverhetgebit.nl

