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Geachte heer, mevrouw,
Via dit schrijven wijzen wij u op de zorgwekkende situatie met betrekking tot de
vergoedingen van de materiaal- en techniekkosten voor de mondzorg door
zorgverzekeraars.
Onze leden ontvangen steeds meer klachten van hun patiënten dat zij voor een
andere mondzorgverlener moet kiezen omdat de kosten voor een
gebitsprothese niet (volledig) vergoed worden. De hoogte van de vergoedingen
van de materiaal- en techniekkosten worden door de zorgverzekeraars bepaald,
waarbij een objectieve transparante onderbouwing veelal ontbreekt.
In de afgelopen zes jaar zijn de vergoedingen voor materiaal- en techniekkosten
niet geïndexeerd; sterker nog, deze zijn naar beneden bijgesteld. Daardoor
houden deze vergoedingen geen gelijke tred met de toenemende kosten.
Enerzijds door de gestegen personeelskosten in de tandtechniek (er is in maart
2022 een cao-akkoord ondertekend met alle partijen waarbij salarissen per 1
mei 2022 worden verhoogd met 2,0% en met 2,5% per 1 januari 2023. Een
stijging van 4,5% in iets meer dan een half jaar. Anderzijds zijn de kosten van de
grondstoffen verdubbeld, de transportkosten verviervoudigd en de
energieprijzen verzesvoudigd ten opzichte van het jaar ervoor (Brief Nefemed
aan ZN dd. 29 maart 2022). Met deze significante stijging van de kosten lijkt geen
rekening gehouden te zijn.
Deze ontwikkelingen leiden tot een nijpende situatie waarbij de kwaliteit van de
gebitsprotheses zwaar onder druk staat. Keuzes voor kwalitatief minder
duurzame materialen zullen gemaakt moeten worden; denk hierbij bijvoorbeeld
aan tanden en kiezen met een kortere levensduur waardoor de gebruikelijke
garantietermijnen niet kunnen worden gegarandeerd. Dit heeft tot gevolg dat
de protheses eerder stuk gaan waardoor deze gerepareerd dienen te worden of
zelfs geheel vervangen. Dit leidt tot hogere kosten voor de zorgverzekeraars en
is met name minder patiëntvriendelijk.

Wij dringen aan op een spoedig overleg met de commissie mondzorg van
Zorgverzekeraars Nederland om de ontstane situatie te bespreken.
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