Contracteerbeleid protheses en implantaten 2017

Op verzoek van vele tandarts-implantologen en tandprothetici sluiten wij weer overeenkomsten af
voor protheses, klikgebitten en implantaten uit de basisverzekering. Wij hopen daarmee de
administratieve lasten te verlichten, door de mogelijkheid (gedeeltelijk) machtigingsvrij te werken,
en betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg voor onze verzekerden te waarborgen. De
overeenkomsten hebben een looptijd van 3 jaar.
2 contracten en 1 addendum
1. Tandprothetici: protheses, mesostructuur en klikgebitten
2. Tandartsen: protheses, mesostructuur en klikgebitten
a. Addendum implantologie: implantaten in de edentate kaak
Voordelen verzekerden:
•
Garantieafspraken
•
Geen bijbetalingen anders dan wettelijke eigen bijdrage
Tandprotheticus
Voorwaarden
•
De tandprotheticus is afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht (HU) of heeft een opleiding
afgerond via de voormalige Stichting Nederlandse Tandprothetisch Instituut.
•
De tandprotheticus heeft de ACTA-cursus “Van kunstgebit tot klikprothese” gevolgd of is ná
2001 afgestudeerd als tandprotheticus aan de Hogeschool Utrecht.
•
De tandprotheticus is geschoold in het vervaardigen van mesostructuren.
•
De tandprotheticus geeft minimaal 2 jaar garantie op gebitsprotheses.
•
De tandprotheticus werkt op basis van ‘no cure no pay’.
•
Maximale indientermijn declaraties is 9 maanden (gerekend vanaf de behandeldatum) en 3
maanden op correcties.
Machtigingen
•
De tandprotheticus hoeft voor volledige protheses geen machtiging aan te vragen tenzij een
te vervangen gebitsprothese nog geen 5 jaar oud is of een te vervangen immediaatprothese
nog geen half jaar oud.
•
Rebasingen en reparaties van een volledige prothese moeten aangevraagd worden als deze
binnen de garantieperiode van 2 jaar plaatsvinden en de tandprotheticus vindt dat garantie
hier niet van toepassing is. Rebasing van een immediaatprothese is na een periode van 2
maanden machtigingsvrij.
•
De eerste mesostructuur en overkappingsprothese na het plaatsen van implantaten zijn
machtigingsvrij als de implantaten gemachtigd zijn geweest of machtigingsvrij geplaatst zijn
door een tandarts-implantoloog met een addendum implantologie.
•
Vervangingsprotheses op implantaten in zowel de onder- als bovenkaak zijn machtigingsvrij
als de te vervangen overkappingsprothese ouder is dan 5 jaar. Vervanging van de prothese
is alleen toegestaan als er is vastgesteld dat de situatie van de implantaten een nieuwe
prothese toelaat.
•
Vervanging van de mesostructuur in zowel de onder- als bovenkaak is machtigingsvrij als de
te vervangen mesostructuur ouder is dan 8 jaar.
•
Omvormingen, rebasingen en reparaties van overkappingsprotheses op implantaten kunnen
na afloop van de garantieperiode van 2 jaar zowel voor de onder- als bovenkaak
machtigingsvrij uitgevoerd worden.
•
Bij overschrijding van de maximum techniek- en materiaalkosten van Zilveren Kruis kan een
gemotiveerde machtigingsaanvraag ingediend worden.
Voordeel tandprotheticus
•
Minder machtigingsaanvragen.
•
Snellere uitbetaling.
•
Zelf de eerste overkappingsprothese op implantaten declareren i.p.v. via de
hoofdbehandelaar.
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Tandarts
•
De tandarts heeft een geldige registratie in het BIG-register.
•
De tandarts geeft minimaal 2 jaar garantie op gebitsprotheses.
•
De tandarts werkt op basis van ‘no cure no pay’.
•
Maximale indientermijn declaraties is 9 maanden (gerekend vanaf de behandeldatum) en 3
maanden op correcties.
Machtigingen
•
De tandarts hoeft voor volledige protheses geen machtiging aan te vragen tenzij een te
vervangen gebitsprothese nog geen 5 jaar oud is of een te vervangen immediaatprothese
nog geen half jaar oud.
•
Rebasingen en reparaties van een volledige prothese moeten aangevraagd worden als deze
binnen de garantieperiode van 2 jaar plaatsvinden en de tandarts vindt dat garantie hier niet
van toepassing is. Rebasing van een immediaatprothese is na een periode van 2 maanden
machtigingsvrij.
•
De eerste mesostructuur en overkappingsprothese na het plaatsen van implantaten zijn
machtigingsvrij als de implantaten gemachtigd zijn geweest of machtigingsvrij geplaatst zijn
door een tandarts-implantoloog met een addendum implantologie.
•
Vervangingsprotheses op implantaten zijn zowel voor de onder- als bovenkaak
machtigingsvrij als de te vervangen prothese ouder is dan 5 jaar. Vervanging is alleen
toegestaan als daar een zorginhoudelijke reden voor is en als er is vastgesteld dat de situatie
van de implantaten een nieuwe prothese toelaat.
•
Vervanging van de mesostructuur in zowel de onder- als bovenkaak is machtigingsvrij als de
te vervangen mesostructuur ouder is dan 8 jaar.
•
Omvormingen, rebasingen en reparaties van overkappingsprotheses op implantaten moeten
aangevraagd worden als deze binnen de garantieperiode van 2 jaar plaatsvinden en de
tandarts vindt dat garantie hier niet van toepassing is. Na afloop van de garantieperiode
kunnen deze behandelingen zowel voor de onder- als bovenkaak machtigingsvrij uitgevoerd
worden.
•
Bij overschrijding van de maximum techniek- en materiaalkosten van Zilveren Kruis kan een
gemotiveerde machtigingsaanvraag ingediend worden.
Voordeel tandarts
•
Minder machtigingsaanvragen.
•
Snellere uitbetaling.
Addendum tandarts- implantoloog
Voor het addendum implantologie 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. Daarnaast moet de
tandarts-implantoloog aan de volgende voorwaarden voldoen:
Voorwaarden
•
De implantoloog is erkend door de NVOI óf voldoet aantoonbaar aan de voorwaarden voor
een NVOI-accreditatie ten aanzien van volume, kennis en scholing.
•
De implantoloog handelt volgens de ‘Gedragsregels betreffende behandeling van patiënten
met tandheelkundige implantaten’ van de NVOI.
•
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).
•
De implantoloog maakt bij het plaatsen van de implantaten gebruik van een boormal.
•
De implantoloog spant zich ervoor in dat de verzekerde regelmatig voor controle van de
implantaten komt.

pagina 2 van 3

Overeenkomst volledige protheses en overkappingsprotheses op implantaten 2017-2019

•

De implantoloog geeft 2 jaar garantie op behandelingen vallend onder het addendum.

Machtigingen
•
Twee implantaten in de edentate onderkaak kunnen, onder voorwaarden, machtigingsvrij
geplaatst worden.
Voordeel tandarts-implantoloog
•
Minder machtigingsaanvragen.
•
10% max max tarief waardoor vergoeding techniek- en materiaalkosten boormal.
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