BESLISSING OP BEZWAAR

298950-474051

Bij brief van 1 augustus 2018 is door [vertrouwelijk ], tandarts (hierna:
bezwaarde), bezwaar gemaakt tegen de Prestatie- en tariefbeschikking
tandheelkundige zorg van 19 juni 2018 met kenmerk TB/REG-19611-01
(hierna: Prestatiebeschikking).
Op 12 september 2018 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) per
brief met kenmerk 298950-456810 aan bezwaarde een nadere
toelichting gegeven op de Prestatiebeschikking.
Bezwaarde heeft op 13 september 2018 per e-mail op de brief van de
NZa van 12 september 2018 gereageerd.
Naar aanleiding van het bezwaar is bezwaarde op 16 oktober 2018
(telefonisch) gehoord.
Op grond van het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging
is de directeur Strategie van de NZa bevoegd om namens de NZa te
beslissen op het bezwaarschrift.
De directeur Strategie heeft namens de NZa besloten dat niet tegemoet
kan worden gekomen aan het bezwaar en dat het bestreden besluit
ongewijzigd in stand dient te blijven. Het bezwaar wordt dan ook
ongegrond verklaard.
Hieronder volgt de motivering daarvan.
DE AANGEVOERDE BEZWAREN
Door bezwaarde is in het bezwaarschrift en tijdens de hoorzitting
aangevoerd dat het op grond van de Prestatiebeschikking ten onrechte
niet is toegestaan de prestatie E02 – Uitgebreid wortelkanaalbehandeling
consult (E02) in combinatie met de prestaties E77 – Initiële
wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal (E77) en E78 – Initiële
wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal (E78) in rekening te
brengen.
Volgens bezwaarde komt het in de praktijk voor dat tijdens een
spoeddienst vanwege complicaties meer handelingen dan een initiële
opening noodzakelijk zijn om een patiënt pijnvrij te maken. Deze
aanvullende handelingen zijn echter alleen te declareren bij een DETIscore B en klasse II of III van de Classificatie. Bij een DETI-score B hoort
prestatie E02. Om die reden dient het mogelijk te zijn de prestatie E02 in
combinatie met de prestaties E77 en E78 in rekening te brengen, aldus
bezwaarde.
BELEID EN REGELGEVING
Op grond van de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg
van 19 juni 2018 met kenmerk TB/REG-19611-01 kunnen (onder meer)
de volgende prestaties in rekening worden gebracht, mits is voldaan aan
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de bij de prestaties beschreven voorwaarden, voorschriften en
beperkingen:
Hoofdstuk VII WORTELKANAALBEHANDELINGEN (E)
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning
Ad E01) Wortelkanaalbehandeling consult
Onderzoek naar de oorzaak van de klacht, vaststellen van de DETI-score
en bespreken endodontisch behandelplan.
Ad E02) Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
Onderzoek naar de oorzaak van de klacht, vaststellen van de DETI-score,
invullen Classificatie Endodontische Behandeling, bespreken
endodontisch behandelplan, beslissen over verwijzing en eventueel
opstellen verwijsbrief. Alleen in rekening te brengen bij DETI-B. Niet in
combinatie met code E01, E77 en E78 in rekening te brengen.
b. Wortelkanaalbehandeling
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen
Alleen te declareren bij DETI-score B en klasse II of III van de
Classificatie.
Ad E51) Verwijderen van kroon of brug
Het verwijderen van een kroon of brug voorafgaande aan het uitvoeren
van een wortelkanaalbehandeling met als doel het behoud van de
bestaande kroon of brug. Hieronder valt niet het doorslijpen van de
kroon of brug. Per element in rekening te brengen.
Ad E52) Moeilijke wortelkanaalopening
Toeslag die in rekening mag worden gebracht bij een moeilijke
wortelkanaalopening veroorzaakt door aanwezigheid van:
- gegoten, goudporseleinen of keramische vulling
- gegoten stiftopbouw
- composietopbouw in de tandholte (pulpakamer)
- extreme inclinatie (>30°)
- zeer beperkte mondopening (<30 mm)
Ad E53) Verwijderen van wortelstift
Het verwijderen van een wortelstift van metaal, koolstofvezel, glasvezel
of keramiek die in het kanaal is gecementeerd met een definitief
bevestigingscement. Per kanaal.
Ad E54) Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal
Revisie van een in een eerder stadium voltooide
wortelkanaalbehandeling. Per kanaal.
Ad E55) Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal
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In rekening te brengen bij kanalen die niet zichtbaar zijn op
de röntgenfoto en onmogelijk om in eerste instantie met een vijl # 10 te
penetreren. Per kanaal.
Ad E56) Voortgezette behandeling met iatrogene schade
Behandeling afgebroken door vorige of verwijzende zorgaanbieder in
verband met gecalcificeerde kanalen, ledges, afgebroken instrumenten,
apicale transportatie, perforatie, etc. Per kanaal in rekening te brengen.
De materiaalkosten van Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een
vergelijkbaar biokeramisch materiaal kunnen afzonderlijk in rekening
worden gebracht.
Ad E57) Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie
Per element. Van toepassing bij:
- C- of S-vorm
- Dens in dente
- Dilaceratie
- Interne resorptie met perforatie
- Taurodontie
Initiële wortelkanaalbehandeling
Ad E77) Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal
Alleen in rekening te brengen in spoedeisende gevallen tijdens
waarneming. Hieronder wordt verstaan: openen tandholte (pulpakamer),
extirpatie, toegankelijk maken van kanalen voor irrigatie, irrigeren en
het insluiten van calciumhydroxide (inclusief tijdelijke afsluiting).
Ad E78) Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal
Alleen in rekening te brengen in spoedeisende gevallen tijdens
waarneming. Hieronder wordt verstaan: openen tandholte (pulpakamer),
extirpatie, toegankelijk maken van kanalen voor irrigatie, irrigeren en
het insluiten van calciumhydroxide (inclusief tijdelijke afsluiting).
Op hoofdstuk VII zijn (onder meer) de volgende algemene bepalingen
van toepassing:
I.

Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

In het wortelkanaalbehandeling consult, E01, wordt een score volgens de
Dutch Endodontic Treatment Index (de DETI-score) vastgesteld en het
behandelplan aan de hand daarvan besproken. Het uitgebreid
wortelkanaalbehandeling consult (E02) wordt in rekening gebracht
wanneer op grond van de DETI-score (DETI-score B) de Classificatielijst
Endodontische Behandeling wordt ingevuld. Naast de bij het
wortelkanaalbehandeling consult genoemde punten omvat het uitgebreid
wortelkanaalbehandeling consult in voorkomende gevallen ook het
schrijven van een verwijsbrief.
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DETI-score
Ten behoeve van de diagnostiek van wortelkanaalbehandelingen wordt
een DETI-score gedaan. Het doel van deze score is om, voorafgaand aan
de endodontische behandeling, aan de hand van een aantal objectieve
criteria een onderscheid te maken tussen een ongecompliceerde en een
gecompliceerde wortelkanaalbehandeling.
Score A: Geen van de complicerende factoren is aanwezig
Score B: Eén of meer van deze complicerende factoren is van toepassing
Wanneer één of meer van deze complicerende factoren van toepassing is
dient de Classificatielijst Endodontische Behandeling te worden ingevuld.
Classificatielijst Endodontische Behandeling
Er volgt, aan de hand van het aantal gescoorde punten, een indeling in
Klasse I (14-18 punten), Klasse II (19-24 punten) of Klasse III (meer
dan 24 punten).
Klasse I betreft de ongecompliceerde wortelkanaalbehandeling. Hiervoor
geldt hetzelfde maximumtarief als bij DETI-score A.
Klasse II en III betreffen de compliceerde wortelkanaalbehandelingen
III.
Declaratieprocedure
Bij een Klasse II of III wortelkanaalbehandeling kunnen naast het
maximumtarief van de wortelkanaalbehandeling in rekening worden
gebracht:
- de daarvoor geldende toeslagen uit hoofdstuk E (prestaties E51 tot en
met E57);
- de daartoe geëigende codes bij een voorbehandeling bij isolatie door
middel van rubberdam;
- de geëigende codes uit hoofdstuk XII wanneer parodontale
voorbehandeling nodig is wegens endo-parodontale problematiek.
OORDEEL NZa
De wortelkanaalbehandeling is een precieze en vaak langdurige ingreep.
Daarom wordt er in spoedeisende gevallen, bijvoorbeeld in het geval van
acute pijnklachten, over het algemeen voor gekozen een nood- of initiële
behandeling uit te voeren. Doel van deze initiële
wortelkanaalbehandeling is de pijnklachten van de patiënt te verhelpen
of te verlichten door het ontstoken weefsel (zo veel als mogelijk) weg te
halen. Deze ingreep wordt uitgevoerd tijdens waarneming. Voor het
afmaken van de wortelkanaalbehandeling, wordt vervolgens een
afspraak gemaakt met de eigen tandarts van de patiënt of doorverwezen
naar een tandarts-endodontoloog.
De waarnemend tandarts mag voor deze initiële wortelkanaalbehandeling
de prestaties E77 en indien van toepassing E78 in rekening brengen.
Daarnaast mag de prestatie E01 in rekening worden gebracht1. Op grond
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Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat daarnaast de toeslagen voor een avond-,
nacht- of weekendbehandeling (prestatie C85, C86 en C87) in rekening mogen worden
gebracht.
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van de prestatiebeschrijving is het niet toegestaan de prestatie E02 in
combinatie met de prestaties E77 en E78 in rekening te brengen.
Uitgangspunt hierbij is dat de initiële behandeling is gericht op het
verlichten van de pijnklachten, hetgeen ook wordt gesteld in de Richtlijn
endodontische diagnostiek en behandeling van de Nederlandse
Vereniging voor endodontologie. Voor een uitgebreid onderzoek en het
opstellen van een uitvoerig behandelplan bestaat in een
waarnemingsdienst doorgaans geen ruimte. Er zal zo snel mogelijk een
start worden gemaakt met de behandeling om de pijn (grotendeels) te
verhelpen. Om die reden volstaat de prestatie E01.
Mocht tijdens waarneming ruimte zijn voor een volledige
wortelkanaalbehandeling, dan kunnen hiervoor de reguliere prestaties
voor een wortelkanaalbehandeling in plaats van prestatie E77/E78
gebruikt worden. De Prestatiebeschikking belemmert niet dat de
waarnemend tandarts geen initiële, maar een volledige
wortelkanaalbehandeling uitvoert.
De NZa volgt bezwaarde voor zover hij heeft aangevoerd dat in sommige
gevallen een initiële wortelkanaalbehandeling complicaties met zich
meebrengt. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een kroon of brug, die
verwijderd moet worden alvorens de initiële behandeling kan worden
uitgevoerd. Voor het in rekening brengen van de prestaties behorende bij
dergelijke complicaties (E51 t/m E57) is het, anders dan bezwaarde
heeft aangevoerd, echter niet nodig dat ook de prestatie E02 in rekening
is gebracht. Wel moet sprake zijn van een DETI-score B en klasse II of
III van de Classificatie.
Bezwaarde kan derhalve niet worden gevolgd in zijn bezwaar dat het
noodzakelijk is om de prestatie E02 in combinatie met de prestaties E77
en E78 in rekening te kunnen brengen.
CONCLUSIE
Gelet op het bovenstaande wordt het bezwaar ongegrond verklaard.
Hoogachtend,
De Nederlandse Zorgautoriteit

drs. A.M. van der Laan
plv. directeur Strategie
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Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken
na verzending/bekendmaking van dit besluit beroep instellen bij het
College van Beroep voor het bedrijfsleven.
Adres: College van Beroep voor het bedrijfsleven
Postbus 20021
2500 EA 'S-GRAVENHAGE
Het beroep moet volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet
bestuursrecht schriftelijk en ondertekend worden ingediend en dient ten
minste de volgende gegevens te bevatten:
-

naam en adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt;
de gronden (onderbouwing) van het beroep.

Indien mogelijk dient een afschrift van dit besluit te worden
meegezonden.
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