Addendum implantologie
behorend bij de Overeenkomst volledige protheses en overkappingsprotheses op
implantaten Zilveren Kruis – tandarts algemeen practicus

In aanvulling op de Overeenkomst Zilveren Kruis – tandarts algemeen practicus komen partijen
het volgende overeen:
Artikel 1
Inleiding
Voor zover in dit addendum niet expliciet uitgesloten zijn de bepalingen in de Overeenkomst
Zilveren Kruis – tandarts algemeen practicus, waar dit addendum deel van uitmaakt, onverkort op
dit addendum van toepassing.
Artikel 2
Zorgverlening
1.
De implantoloog verleent de verzekerde de zorg waarop de verzekerde krachtens artikel
o
2.7 lid 1 sub a j artikel 2.7 lid 2 Besluit Zorgverzekering aanspraak heeft.
2.
De zorg die onder dit addendum valt betreft het plaatsen van implantaten in een edentate
kaak.
3.
Indien de ondertekenaar een ander is dan de tandarts-implantoloog, is de ondertekenaar
ervoor verantwoordelijk dat de implantoloog aan onderstaande voorwaarden voldoet.
Artikel 3
Voorwaarden
1.
De implantoloog is erkend door de NVOI óf voldoet aantoonbaar aan de voorwaarden voor
een NVOI-accreditatie ten aanzien van volume, kennis en scholing.
2.
De implantoloog handelt volgens de ‘Gedragsregels betreffende behandeling van
patiënten met tandheelkundige implantaten’ van de NVOI.
3.
De implantoloog is hoofdbehandelaar voor het gehele behandeltraject en is daarmee
verantwoordelijk voor de hele zorgketen (van indicatie tot plaatsen van de prothese en
nacontroles).
4.
De implantoloog maakt bij het plaatsen van de implantaten gebruik van een boormal.
5.
De implantoloog spant zich ervoor in dat de verzekerde minimaal 1 maal per jaar voor
controle van de implantaten komt.
6.
De implantoloog geeft 2 jaar garantie op behandelingen vallend onder dit addendum.
7.
Als instapvoorwaarde voor dit addendum komen tandarts-implantologen in aanmerking die
in de 6 maanden voorafgaand aan het aanvragen van het addendum minimaal 10
machtigingsaanvragen voor twee implantaten in de edentate onderkaak (J80) hebben
ingediend bij Zilveren Kruis. Van deze aanvragen mag niet meer dan 10% afgewezen zijn
door Zilveren Kruis.
Artikel 4
Machtigingen
1.
Het machtigingsvrij implanteren van twee implantaten in de edentate onderkaak is alleen
van toepassing indien de hele keten door de implantoloog uitgevoerd wordt of als de
implantoloog samenwerkt met een gecontracteerde tandprotheticus. De implantoloog mag
zonder voorgaande machtiging bij de zorgverzekeraar overgaan tot implanteren in de
edentate onderkaak in de volgende situaties:
•
De verzekerde is al lange tijd edentaat;
•
Er is sprake van een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak. Te denken valt aan
Cawood V t/m VIII;
•
De verzekerde heeft geen immediaatprothese, maar een lege artis vervaardigde
conventionele gebitsprothese op gestabiliseerde kaken;
•
De verzekerde heeft ondanks de lege artis vervaardigde conventionele
gebitsprothese met een goede occlusie en articulatie, ernstige objectiveerbare
functionele tandheelkundige klachten;
•
Er worden 2 implantaten geplaatst. Voor het plaatsen van meer dan 2 implantaten
dient een onderbouwde machtiging ingediend te worden;
•
Indien er sprake is van een betande bovenkaak is deze ontstekingsvrij, eventuele
parodontale aandoeningen zijn behandeld en / of er is een uitgewerkt en totaal
behandelplan aanwezig;

pagina 1 van 3

Overeenkomst volledige protheses en overkappingsprotheses op implantaten 2017-2019

•
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Als er tegelijkertijd implantaten in de bovenkaak geïndiceerd zijn, worden de
handelingen in de bovenkaak en onderkaak als één behandeling gezien, waardoor
er een machtiging voor het totale werk aangevraagd dient te worden.
Een Cone Beam CT-scan dient gemotiveerd aangevraagd te worden. Voor 2 implantaten
in de onderkaak is een scan in principe niet geïndiceerd.
Voor het plaatsen van implantaten in alle overige situaties vraagt de implantoloog een
machtiging aan. Bij de indicatiestelling wordt gebruik gemaakt van de richtlijnen van de
NVOI.
De implantoloog vermeldt alle gegevens, die gevraagd worden in gangbare formulieren
voor machtigingsaanvragen, in zijn dossiers. Zilveren Kruis kan een dossiercontrole
verrichten.
Het recht om machtigingsvrij te declareren vervalt, indien na controle blijkt dat de
implantoloog niet handelt volgens deze overeenkomst.
Bij onenigheid tussen de implantoloog en de verzekerde over het recht op een aanspraak
verwijst de implantoloog de verzekerde naar Zilveren Kruis.
De implantoloog vraagt, bij twijfel of de behandeling een aanspraak is op grond van de
Zorgverzekeringswet, een machtiging aan bij Zilveren Kruis.
De implantoloog vraagt bij twijfel of iets onder de garantie valt een machtiging aan.
Machtigingen dienen aangevraagd te worden via het machtigingenportaal van VECOZO.
Zilveren Kruis handelt de machtigingsaanvraag af binnen 10 dagen, tenzij nadere
beoordeling op het tandheelkundig spreekuur noodzakelijk is.

Artikel 5
Honorering
Partijen komen overeen dat de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de
machtigingsvrije declaratiecodes voor twee implantaten in de onderkaak (zie artikel 6) met 10%
kunnen worden verhoogd.
Artikel 6

Declaraties

Techniek- en materiaalkosten
1.
Zilveren Kruis hanteert maximum techniek- en materiaalkosten. Voor een overzicht van de
maximale techniek- en materiaalkosten zie www.zilverenkruis.nl.
2.
De materiaal- en techniekkosten dienen per gedeclareerde prestatie gespecificeerd
te worden.
3.
Bij overschrijding van de maximum bedragen kan er een gemotiveerde
machtigingsaanvraag ingediend worden. Deze wordt alleen gehonoreerd indien er
specifieke omstandigheden zijn die de meerkosten rechtvaardigen.
4.
Het is de implantoloog niet toegestaan om eventuele kosten die hoger zijn dan de
maximale techniek- en materiaalkosten in rekening te brengen bij de verzekerde.
Declaraties
5.
Voor machtigingsvrije declaraties gelden de hieronder gegeven prestatiecodes.
6.
De implantoloog declareert prestatiecodes en techniek- en materiaalkosten met de
volgende kanttekeningen:
•
De werkelijke techniek- en materiaalkosten worden in rekening gebracht tot maximaal
de maximum techniek- en materiaalkosten van Zilveren Kruis.
•
Voor J33 geldt het maximum Nza-tarief.
•
De techniekkosten voor de boormal kunnen niet in rekening worden gebracht. De
kosten hiervoor worden gecompenseerd door het max max tarief.
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Nazorg
7.
De eerste twee maanden na plaatsing van de suprastructuur is de nazorg inclusief, daarna
wordt een verzekerde die implantaten in de edentate kaak heeft gekregen weer als dentaat
beschouwd. De aanspraak op bijzonder tandheelkunde is daarmee op dat onderdeel
beëindigd. Controles en nazorg vallen onder de eigen verantwoordelijkheid van de
verzekerde en worden niet vergoed vanuit de basisverzekering.
Artikel 7
Garantiebepalingen
1.
De implantoloog verplicht zich ten opzichte van de zorgverzekeraar gedurende 2 jaar na
de implantatie eventueel verloren gegane implantaten kosteloos te reïmplanteren, tenzij er
sprake is van een contra-indicatie voor het herimplanteren. Gedurende deze 2 jaar dient
garantie te worden verstrekt op de geleverde zorg waarbij ook de suprastructuur dient te
worden aangepast.
2.
Indien binnen 2 jaar blijkt dat er wijzigingen in de mesostructuur en/of gebitsprothese
noodzakelijk zijn zal dit onder garantie, dus kosteloos voor de verzekerde en de
zorgverzekeraar plaatsvinden.
3.
Garantie betekent tevens dat de zorgverzekeraar geen klachten ontvangt over de
implantaten en suprastructuur. Mocht de zorgverzekeraar toch een klacht ontvangen dan
e
e
zal de verzekerde in 1 instantie terugverwezen worden naar de implantoloog en in 2
instantie naar de klachtencommissie van de implantoloog .
Artikel 8
Einde addendum
1.
In aanvulling op artikel 18 van de overeenkomst Zilveren Kruis – tandarts algemeen
practicus komen partijen overeen dat dit addendum dezelfde looptijd en dezelfde
opzeggingsgronden kent als de overeenkomst waarvan het additioneel onderdeel
uitmaakt. Daarnaast kan het addendum ook tussentijds een einde nemen als de
implantoloog naar het oordeel van Zilveren Kruis, niet of niet langer voldoet aan de eisen
zoals gesteld in dit addendum.
2.
Indien na materiële controle blijkt dat de implantoloog onzorgvuldig omgaat met de
indicatiestelling, zal er in eerste instantie een waarschuwing volgen. Blijkt dat er geen
verbetering is opgetreden, dan volgt ontbinding van de overeenkomst.

Zilveren Kruis

Contractant

Dhr. O. Gerrits
directeur Zorginkoop

Naam tandarts

pagina 3 van 3

