Ambities mondzorg 2019 – 2021
Beroepsverenigingen in de mondzorg werken de komende tijd samen
met cliënten- en patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en
de Nederlandse Zorgautoriteit aan het realiseren van
zeven gezamenlijke ambities.

Maatwerk in de
bekostiging en organisatie
van mondzorg voor jeugd tot 18 jaar

Meer inzetten op bewezen effectieve preventie
Meer aandacht voor preventie is een belangrijke ambitie.
Daarom willen we in beeld brengen wat de rol is van de
mondzorgverlener bij preventie, en welke andere
partijen daar een bijdrage aan moeten leveren.
Bij de jeugd is hier de grootste winst te behalen,
maar ook voor andere groepen is hier meer
aandacht nodig.
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Het is goed is om te verkennen of een alternatieve bekostiging
voor de jeugd zinvol is. Aandachtspunten hierbij zijn de
betaalbaarheid van de mondzorg, de samenhang met
preventie en het stimuleren van tandartsbezoek voor
de groep kwetsbare jeugd.
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Maatwerk in de bekostiging
en organisatie van
mondzorg voor kwetsbare
ouderen

Toegankelijkheid van
de mondzorg op de lange
termijn moet geborgd zijn
Voor de toegankelijkheid
van de mondzorg op de
lange termijn kijken we of
het aantal beschikbare
zorgverleners goed aansluit
bij de vraag. Opleidingsplaatsen en organisatie van
de zorg zijn daarbij belangrijke onderwerpen.
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Meer ruimte voor
esthetische of cosmetische
mondzorg
We onderzoeken of er in de regulering
meer ruimte kan komen voor
mondzorg die alleen cosmetisch
van aard is. Het is de wens van
mondzorgprofessionals dat zij
hierover afspraken kunnen maken
met hun patiënten.

We onderzoeken of maatwerk in de
bekostiging en organisatie van de
mondzorg voor kwetsbare ouderen
mogelijk is. De huidige manier van
bekostigen lijkt niet goed aan te
sluiten bij de doelgroep. Daarnaast
kunnen we de organisatie van deze
zorg beter afstemmen op andere
partijen en wettelijke kaders, zoals
de Wet langdurige zorg.

Verbeteren informatie en
transparantie voor de patiënt
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We willen inzicht krijgen in de
informatiebehoefte van de patiënt, en
die zo nodig verbeteren. De patiënt kunnen
we zo in staat stellen om zelf een goede
en weloverwogenkeuze te maken voor
zowel de verzekeringspolis als de
behandeling.
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Meer ruimte voor innovatie
We onderzoeken welke mogelijkheden er zijn in de inrichting van
het huidige verrichtingensysteem om innovatie en flexibiliteit meer
ruimte te geven. Daarnaast bekijken we of het beleidsproces van
de NZa innovatie beter kan faciliteren.

