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Gewijzigde beleidsregel Tandheelkundige zorg

30 juni 2015

Geachte heer/mevrouw,
Op 30 juni 2015 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de
beleidsregel ‘Tandheelkundige Zorg’ (BR/CU-7130) vastgesteld. Deze
beleidsregel heeft als ingangsdatum 1 januari 2016 en vervangt de
huidige beleidsregel voor tandheelkundige zorg (BR/CU-7117).
In deze circulaire licht ik de wijzigingen ten opzichte van de huidige
beleidsregel toe.
Differentiatie in de implantologische chirurgie
In 2013/2014 heeft onderzoeksbureau Deloitte in opdracht van de NZa
een kostenonderzoek in de mondzorg uitgevoerd. Op basis van dit
onderzoek zijn de tarieven voor tandheelkundige zorg herijkt. Voor een
volledige beschrijving van deze herijking, wordt verwezen naar het
Verantwoordingsdocument ‘Toelichting op de berekening van de tarieven
in de mondzorg’. Onderdeel van deze herijking is het feit dat de tarieven
van het J-hoofdstuk gebaseerd zijn op de gegevens van de
implantologie-praktijk.
Bij de bespreking van de tariefherijking is door de KNMT gevraagd of er
ruimte is om de tariefkorting voor het J-hoofdstuk anders te ‘spreiden’.
Reden hiervoor is dat de chirurgische prestaties op dit moment geen
onderscheid kennen tussen implantaten ten behoeve van de dentate
kaak en die voor de edentate (onder)kaak. De eerste groep betreffen
doorgaans complexere prestaties dan de tweede en ook de tijdsbesteding
is bij de eerste categorie daarom aanmerkelijk meer dan bij de edentate
implantologie. Dit verschil rechtvaardigt een onderscheid in de tarieven
en dus ook in de tariefkorting.
De NZa heeft hierop – na een voorstel van de ZN, NVOI, ONT, KNMT en
ANT – besloten de prestaties in het J-hoofdstuk aan te passen zodanig
dat het mogelijk is om de hierboven genoemde differentiatie in de
tarieven door te voeren.

Ten behoeve hiervan is prestatie J80 (‘Twee implantaten in de onderkaak Kenmerk
voor een implantaatgedragen kunstgebit’) toegevoegd.
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Deze prestatie is een samenvoeging van de prestaties J02 (verlengd
onderzoek implantologie), J97 (overheadkosten implantaten), J20
(plaatsen eerste implantaat) en J21 (plaatsen elk volgend implantaat in
dezelfde kaak, door dezelfde wond). Het tarief van de J80 wordt ten
behoeve van de differentiatie verlaagd. Daarentegen wordt de tarieven
van de prestaties J20 en J21 (implantaten anders dan in onderkaak)
verhoogd. Voor de tariefhoogten verwijs ik u naar bijgevoegde
tariefbeschikking.
Materiaal- en techniekkosten
De ANT, ONT en ZN hebben de NZa verzocht een maximum(tarief) vast
te stellen voor de materiaal- en techniekkosten die van toepassing zijn
bij een aantal prestaties in de implantologie. De NZa heeft naar
aanleiding van dit verzoek prestatie J33 (‘kosten implantaat’) vastgesteld
met een maximumtarief. De NZa heeft daarbij overwogen dat de
kaakchirurgie (die eveneens implantologie levert) reeds een dergelijke
prestatie heeft. De hoogte van het tarief bij de kaakchirurgie is nagenoeg
gelijk aan het gemiddelde van de gedeclareerde kostenbedragen voor
het implantaat door tandartsen zoals dat blijkt uit het kostenonderzoek.
Gezien het belang van functionele bekostiging heeft de NZa besloten om
het tarief van prestatie J33 te koppelen aan de overeenkomstige
prestatie bij de kaakchirurgie.
Overige wijzigingen
Naast de hierboven genoemde aanpassingen heeft de NZa een aantal
andere prestaties in de beleidsregel tandheelkundige zorg aangepast.
−

−

−

−

−

C13 Probleem gericht consult: toevoeging van de prestatie C80
als één van de prestaties die naast de C13 gedeclareerd kan
worden.
C22 Schriftelijke medische anamnese: wijziging van de
prestatietitel en omschrijving om voor de consument duidelijker
te maken dat deze prestatie slechts in rekening kan worden
gebracht voor een anamnese nádat de routinevragen ingevuld
zijn. De prestatietitel luidt na wijziging: ‘aanvullende medische
anamnese na (schriftelijke) routinevragen’.
Mesostructuur: bij de prestaties J40 tot en met J43 is duidelijk
gemaakt dat deze niet bedoeld zijn voor vervanging of reparaties
(dan gelden prestaties J74 en verder) maar bij nieuwe protheses
gedeclareerd kunnen worden.
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd
met per immediaat te vervangen element: toegevoegd dat deze
prestatie alleen gedeclareerd kan worden als toeslag bij de
prestaties P10, P15, P21, P25, P30, P34, P35, P45, P78 en P79.
Hoofdstuk Wortelkanaalbehandelingen: in dit hoofdstuk is
verhelderd dat naast de verrichtingen uit het hoofdstuk
wortelkanaalbehandelingen in dezelfde zitting ook prestaties uit
andere hoofdstukken in rekening gebracht kunnen worden. De
wortelkanaalbehandeling zelf dient uitsluitend gedeclareerd te
worden aan de hand van prestaties uit het hoofdstuk
Wortelkanaalbehandelingen.
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De in deze circulaire genoemde beleidsregel en tariefbeschikking kunt u
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vinden op de website van de NZa (www.nza.nl). Ik ga ervan uit dat u uw Pagina
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achterban informeert over de inhoud van dit schrijven.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

drs. J. Rijneveld
wnd. unitmanager Eerstelijns Zorg en Ketens

