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Plaatsen van tandwortelimplantaten binnen de derde compartimentzorg

11 april 2006

Samenvatting
De NZa heeft de tarieven voor het plaatsen van tandwortelimplantaten
aangepast en de relatie met derde compartimentzorg implantaten
verduidelijkt.

Geachte heer of mevrouw,
De NZa heeft een besluit genomen over de tarifering van het plaatsen
van tandwortelimplantaten binnen de derde compartimentzorg. Met deze
brief informeert de NZa u over de achtergronden van zijn besluit.
Het plaatsen van tandwortelimplantaten komt in een aantal gevallen in
aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering. In deze
gevallen van de tandwortelimplantaatbehandeling (verplicht verzekerde
zorg) maken de kosten van het kunstmiddel onderdeel uit van het
ziekenhuisbudget. Bij plaatsing in het ziekenhuis worden de kosten
hiervan geacht gedekt te worden uit de FB parameters (zowel variabele
parameters als vaste componenten) en dienen de tariefopbrengsten ter
dekking van het budget.
Wanneer er geen aanspraak kan worden gemaakt op vanuit de
basisverzekering gedekte zorg, kan de patiënt besluiten de
tandwortelimplantaatbehandeling en de bijbehorende kosten zelf te
betalen (derde compartimentzorg). Deze situatie komt met name voor
bij deels betande patiënten.
Door de NMT zijn enkele knelpunten rond de kosten van de
tandwortelimplantaten in de derde compartimentzorg voorgelegd. Deze
knelpunten hadden onder meer betrekking hadden op de relatie tussen
instellingsbudget en derde compartimentzorg, en de tariefstelling van de
implantaatbehandeling. Met dit laatste wordt gedoeld op het feit dat de
kosten van het eerste implantaat tot op heden deel uitmaken van het
tarief van het plaatsen van het implantaat terwijl voor de kosten van de
volgende implantaten een afzonderlijke tarief bestaat.

In afstemming met de NMT heeft de NZa besloten de vergoeding voor
Kenmerk
het implantaat uit de vergoeding voor het plaatsen van het implantaat te TURS/mbrd/CI/07/34c
lichten (het tarief voor het plaatsen gaat hiermee € 225 bedragen) en
Pagina
het tarief voor het implantaat zelf (zowel het eerste als de volgende) te
2 van 2
verhogen tot een bedrag van € 348.
Hoewel ook in het verleden de implantaatkosten in geval van derde
compartimentzorg al als aanvullende inkomsten beschouwd konden
worden blijkt enige verduidelijking op z'n plaats:
- zoals hiervoor al gesteld valt de behandeling, in het geval deze deel
uitmaakt van de basisverzekering, onder het ziekenhuisbudget en dient
de instelling de kosten te dekken uit de budgetparameters. De
declaraties dienen ter dekking van het budget gebracht te worden.
- in het geval sprake is van derde compartimentzorg vallen de
opbrengsten in principe onder de vrij besteedbare inkomsten tenzij het in
verleden in het budget is ondergebracht. In dat laatste geval biedt de
beleidsregel aanvullende inkomsten de mogelijkheid om, in overleg met
de lokale verzekeraars, het instellingsbudget te verlagen met de
betreffende budgetomvang en de opbrengsten als aanvullende inkomsten
te beschouwen. Voor de volledigheid: in de beleidsregel "Aanvullende
Inkomsten" wordt "tandheelkundige behandeling in een intramurale
instelling" al als voorbeeld voor vrij besteedbare inkomsten genoemd.
- ook in het geval besloten wordt dat het plaatsen van het implantaat
niet binnen de basisverzekering valt, komt de "eerste intake" nog steeds
ten laste van het ziekenhuisbudget. De gescoorde FB-parameters vallen
dus onder de reguliere behandeling en het probleem van het opschonen
van de FB-parameters voor de derde compartimentzorg doet zich niet
voor.
Dit betekent dat per 1 april 2007 de onderstaande tarieven gelden:
Codering en tarieven (prijspeil 2007)
238060

Kostendeel
instellingen
225,00

Honorarium

238061

Plaatsen van eerste permucosale implantaat (per kaak, excl. kosten
implantaat)
Plaatsen elk volgend implantaat (per kaak, excl. kosten implantaat)

238062

Kosten implantaten

348,00

0,00

238063

Vrijleggen van implantaat / implantaten ingeval van 2 fasen: de tweede
fase (per kaak)

158,50

93,20

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

drs. L.M. Hoppen
directeur Zorgmarkten Cure
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