KOM-voorstel voor een KOM-pilot
Bij deze pilot staat het belang van de patiënt centraal. Dit belang is tweeledig.
1. Eerlijkheid en betrouwbaarheid van de tandarts, waar het gaat om de indicatiestelling en de
uitvoering van de geboden zorg
2. Dat de kwaliteit van de behandeling stoelt op het Organisatieschema van de deelnemende
tandarts.
Om deze belangen te waarborgen dan wel te schragen stelt de deelnemende KOM-tandarts zich
toetsbaar op en staat er voor de patiënt een laagdrempelige second opinion mogelijkheid open.
De deelnemende tandarts houdt een nauwgezette documentatie bij van voor t/m na de
behandeling(en) conform zijn Organisatieschema.
Op de behandeling(en) zijn garantiebepalingen van kracht, wanneer de betreffende patiënt binnen
30 dagen na de behandeling een speciaal garantieformulier heeft ingestuurd naar het KOM.
De deelnemende tandartsen moeten allen beschikken over en werken volgens hun eigen bij het KOM
gedeponeerde Organisatieschema.
De deelnemende tandartsen betalen een jaarlijks bedrag ten behoeve van de exploitatie van de pilot.
De deelnemers moeten zijn aangesloten bij het KOM.
Het aantal deelnemers dat aan deze pilot mag meedoen wordt elk jaar opnieuw vastgesteld in
overleg met de NZa.
Aan de hand van de feedback van patiënten onder meer door middel van de garantieformulieren zal
er jaarlijks worden gerapporteerd over de kwaliteit/tevredenheid van de patiënten.
Het KOM is verantwoordelijk voor de toelating en het bijhouden van het register.
De deelnemers zijn net als alle andere aanbieders in de mondzorg gehouden aan de Wkkgz
Tijdens de bespreking zal verder worden ingegaan op:
1. Het Organisatieschema van de deelnemer met het format van het KOM
2. De garantiebepalingen
3. De second opinion
4. De documentatie van de zorg
5. De rapportage (van KOM naar NZa)
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