Zorgverzekeraar VGZ
Aan het VGZ-team
T.a.v. mevrouw L. Schalk
Stadhuisplein 70
4203 NS Gorinchem
Laren, 20 september 2017

Geachte mevrouw Schalk en team,
Een afspiegeling van onze samenkomst op 18 september jl. te Arnhem.
Na kennismaking en introductie hebben we gedeeld dat de huidige regelgeving in de mondzorg
perverse prikkels kent die de kosten opschroeven en de kwaliteit van de mondzorg neerhalen.
Ook de NZa onderkent dit probleem en staat open voor een pilot waarover KOM een uiteenzetting
heeft gegeven. Omdat zowel de zorgverzekeraar als VWS ook hun goedkeuring moeten geven aan
deze pilot, heeft deze eerste bijeenkomst plaats gevonden.
Aan de hand van een presentatie van het ORGBORD wordt inzichtelijk gemaakt hoe de kwaliteit
transparant gemaakt kan worden, gemonitord en in zekere zin gegarandeerd.
De bedoeling is dat de PILOT voorlopig slechts is voorbehouden aan een zeer kleine groep van
tandartsen, die ook bereid is deze pilot mede te financieren. Gedacht moet worden aan niet meer
dan 10 KOM-tandartsen.
Dit waren de belangrijkste aspecten die aan bod kwamen om verder uit te werken:
1. Hoe moet de zorg van de PILOT-medewerkers administratief worden gecommuniceerd als er
sprake is van verzekerde mondzorg (basispakket en of aanvullend pakket) wanneer de
verzekerde een VGZ-verzekerde is dan wel elders verzekerd is?
2. Is er een verzekering te bedenken die de best mogelijke mondzorg met de hoogste kwaliteit
stimuleert respectievelijk garandeert?
In het kader van het streven om de pilot op zijn vroegst in te kunnen laten gaan per jan 2019 zal eerst
punt 1 uitgewerkt dienen te worden. De SOH beschikt reeds over een volledig uitgewerkt
verzekeringsplan maar wil dit eerst nog voorleggen aan de KOM-deelnemers.
Voor afwijkende bepalingen/behandelmethoden hanteert VGZ een formulier met door de NZa
vastgelegde bepalingen waar de aanvraag aan moet voldoen.
De SOH/KOM zal zich hierover buigen en daarop terugkomen.
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Tijdens de bijeenkomst is aan de hand van beeldmateriaal een indruk gegeven van wat er in de
mondzorg mogelijk is en dat de verschillen in kwaliteit geen eenheidstarief rechtvaardigen.
Onze indruk is dat het niet aan enthousiasme en goede wil ontbreekt maar dat er nog wel formele
hobbels overwonnen dienen te worden om de weg naar de noodzakelijke ruimte voor kwaliteit te
kunnen inslaan.
Indien deze afspiegeling niet geheel juist is weergegeven, aanvullingen behoeft of anderszins dan
horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

Hans Beekmans, voorzitter KOM

Herman van Nouhuys, voorzitter SOH
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