VGZ zet centrale inkoop implantaten door
VGZ heeft bekend gemaakt hoe het inkoopbeleid 2019 met betrekking tot
implantaten er uit komt te zien. De KNMT is verrast, aangezien uit eerder
overleg met VGZ de toezegging is gedaan, dat in alle gevallen tenminste de
inkoopprijs van implantaten 1 op 1 vergoed zouden worden. De matrix die
ons recent is toegestuurd door VGZ geeft aan dat dit toch niet het geval is.
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VGZ meldt in haar informatie aan de tandarts-implantologen (citaat):
“Naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben we gesprekken gevoerd met de
belangenverenigingen NVOI en KNMT. In deze e-mail vindt u de uitkomsten
van deze gesprekken en de aanpassingen die naar aanleiding daarvan worden
doorgevoerd in de overeenkomst Implantologie.”
Deze zinsnede kan de indruk wekken dat de KNMT het eens is met het
inkoopbeleid van VGZ. Op basis van de feiten willen wij die indruk
wegnemen. Naar aanleiding van de eerste berichten over het gewijzigde
inkoopbeleid, heeft de KNMT contact gezocht met VGZ. VGZ heeft op
enkele van de besproken onderwerpen haar inkoopbeleid aangepast.
Dit bericht is slechts een feitelijke weergave van het beleid van VGZ met
een commentaar van de KNMT . Het is aan iedere individuele tandarts om
zelf te beoordelen of een overeenkomst wordt gesloten met VGZ.

KNMTcommentaar op inkoopbeleid implantaten van VGZ
Ter verduidelijking treft u hieronder de huidige situatie (2018) aan ten
opzichte van de situatie in 2019 met betrekking tot de vergoeding van de
implantaten.

1. Gecontracteerde tandarts-implantoloog
a. 2018
U kunt het maximumtarief NZa (€302,70) in rekening
brengen bij VGZ en dat bedrag wordt vergoed door VGZ.
b. 2019
U kunt in alle gevallen (zowel wel als niet door VGZ
geselecteerde implantaatleveranciers) de inkoopprijs tot
maximaal het max. tarief NZa in rekening brengen. VGZ
vergoedt dat bedrag.
Als het gaat om een behandeling die niet onder de
basisverzekering valt, kan een eigen bijdrage van de patiënt
worden gevraagd.
Commentaar KNMT
Het maximumtarief voor implantaten (J33) is enkele jaren geleden
op verzoek van de zorgverzekeraars geïntroduceerd door de NZa.
Het tarief is tot stand gekomen op basis van een berekening van de
NZa, waarin een gemiddelde prijs is bepaald. Sommige implantaten
zijn duurder en andere implantaten zijn goedkoper. VGZ gaat nu de
inkoopprijs vergoeden tot het maximumtarief. Dat impliceert dat de
implantaten die duurder zijn dan het maximumtarief niet meer
gecompenseerd kunnen worden met implantaten die goedkoper
zijn dan het maximumtarief.
2. Niet gecontracteerde tandarts-implantoloog
a. 2018
U kunt het maximumtarief van de NZa (€302,70) in rekening
brengen. Voor verzekerden met een restitutiepolis is de
vergoeding 100% van het maximumtarief en voor
verzekerden met een naturapolis is de vergoeding 80% van
het maximumtarief
b. 2019
U kunt het maximumtarief in rekening brengen.
Indien het een implantaat van een door VGZ geselecteerde
implantaatleverancier betreft is de vergoeding aan de
verzekerde 100% van het inkooptarief.
Indien het een implantaat betreft dat door VGZ niet is
geselecteerd, is de vergoeding voor een verzekerde op de
naturapolis 80% van het door VGZ gemiddelde
gecontracteerde tarief (is 80% van €209,49, oftewel
€167,60).
De vergoeding voor een verzekerde met een restitutiepolis is
100% van een vraagteken. De tandarts-implantoloog zonder
contract met VGZ zou het maximumtarief in rekening
moeten kunnen brengen, dat dan 100% wordt vergoed. Deze

situatie wordt niet door VGZ in de bovenstaande matrix
beschreven.
Commentaar KNMT
Met name in de situatie dat u geen contract heeft met VGZ en een
implantaatsysteem hanteert van een fabrikant, waarmee VGZ geen
contract heeft, is de vergoeding voor een verzekerden met een
naturapolis slechts €167,60. Er kan een eigen bijdrage aan de patiënt
worden gevraagd.
Ook kaakchirurgen
Zeer recent werd duidelijk dat ook de ziekenhuizen met betrekking tot de
inkoop van implantaten moeten gaan voldoen aan het inkoopbeleid van
VGZ. Ook zij krijgen te maken met een vergoeding aan de verzekerde tot
maximaal de inkoopprijs en bij niet door VGZ geselecteerde
implantaatsystemen een maximale vergoeding aan de verzekerde voor een
één-fase en twee-fase behandeling. De exacte criteria zijn op dit moment
nog niet bekend.
Doorgevoerde aanpassingen in het contract van VGZ
1. Indien implantaten worden afgenomen van een gecontracteerde
implantaatleverancier wordt altijd de inkoopprijs vergoed. Het maakt
niet uit of een tandarts-implantoloog een contract heeft met VGZ.
2. Indien een gecontracteerde tandarts-implantoloog gebruik maakt van
implantaten van een niet door VGZ gecontracteerde leverancier, dan
wordt de inkoopprijs vergoed.
3. De naam “verbetermodule” wordt veranderd in “standaardmodule”.
4. De bepaling dat ook voor de behandeling onder de aanvullende
verzekering geen eigen bijdrage mag worden gevraagd, indien een
overeenkomst is gesloten, is aangepast. VGZ heeft ingezien dat
natuurlijk voor een behandeling buiten de basisverzekering zo nodig
een bijbetaling van de patiënt kan worden gevraagd.
5. Het kosteloos implanteren binnen een termijn van 5 jaar is nader
toegelicht. De garantie geldt als er een niet-biologische oorzaak is.
Indien herimplantatie noodzakelijk is vanwege het feit dat de patiënt
blijft roken, valt deze situatie dus onder de garantie.
Overige punten van belang
1. Uit telefonisch overleg met VGZ is vernomen dat de prijslijst techniek
en materiaal pas eind december openbaar zal worden.
2. VGZ wil dat bij een machtigingsaanvraag telkens wordt vermeld welk
implantaatsysteem word gebruikt en wat de inkoopprijs is.

3. VGZ heeft steeds 12 leveranciers genoemd waarmee inkoopafspraken
zijn gemaakt. Een aantal van deze 12 leveranciers heeft bekend
gemaakt dat zij geen overeenkomst willen met VGZ.
Het is op dit niet duidelijk met welke leveranciers wel en geen afspraken
zijn gemaakt.
4. De voordelen om te contracteren (zoals een opslag op het NZa-tarief en
meer machtigingsvrij handelen) worden door VGZ uitvoering in hun
documentatie beschreven.

De bovenstaande informatie wordt gegeven op basis van
telefoongesprekken, emails en overleg met VGZ. De aangepaste
overeenkomsten van VGZ zijn nog niet in het bezit van de KNMT. Op dit
moment wint de KNMT juridisch advies over het inkoopbeleid van VGZ.
U wordt op de hoogte gehouden van de nieuwe ontwikkelingen

