Artikel 1 Begripsbepalingen
In de ze beleidsregel wordt, te nzij anders vermeld, verstaan onder:
Ce ntrum voor bijzondere tandheelkunde:
Ee n centrum voor bijzondere tandheelkunde is e en inste lling die zich kenmerkt door een
same nwerkingsverband van gedifferentieerde mondzorgverleners met specifieke
de skundigheden, vaardigheden, kennis e n faciliteiten respectievelijk ondersteuning dat
consultatie , diagnostiek e n behandeling verleent aan patiënten met bijzondere
tandheelkundige problematiek. De te behandelen patiënten kennen een zodanige
proble matiek dat de hulp redelijkerwijs niet (volledig) kan worden geboden in de huis- of
1e-lijn ve rwijspraktijk (horizontale verwijzing waarbij de huistandarts de
hoofdbehandelaar blijft).
De aard van de specifieke problematiek vereist veelal e en multidisciplinaire aanpak e n
kan zijn ge le gen in de tandheelkundig-technische moeilijkheidsgraad e n/of in de
proble men van lichamelijke en/of verstandelijke aard van de te behandelen patiënt.
Ve rwijzing naar een centrum voor bijzondere tandheelkunde ligt in de rede indien de
moe ilijkheidsgraad van een behandeling ofwel de omstandigheden waaronder de
be handeling plaatsvindt zodanig is dat deze redelijkerwijs niet in ie dere huis- of 1e-lijn
ve rwijspraktijk kan worden verleend of indien een multidisciplinaire behandeling
noodzakelijk wordt ge acht.
He t be ginsel van ’Zorg dichterbij’ namelijk zorg dichtbij als dit kan, ver weg indien
noodzakelijk wordt als uitgangspunt genomen, waarbij een centrum voor bijzondere
tandheelkunde zijn plaats inneemt als inste lling voor hoogst complexe zorg. De
huispraktijk en de 1e-lijn verwijs praktijk tandheelkunde zijn voor monodisciplinaire zorg
he t re spectievelijk eerste en tweede niveau in ’Zorg dichterbij’. Zorg in een centrum voor
bijzondere tandheelkunde, als derde niveau, wordt dan ook alleen gegeven na verwijzing
van e e n huistandarts, huisarts, zorgverlener in he t tweede niveau van ’Zorg dichterbij’,
MKA-chirurg of medisch specialist.
De be doelde hulp kan alleen worden verstrekt als dit vooraf schriftelijk met de
be treffende zorgverzekeraar is afge stemd.
Ee n centrum voor bijzondere tandheelkunde moet voldoen aan de vereisten zoals
hie ronder geconcretiseerd:
• he t ce ntrum voor bijzondere tandheelkunde levert
multidisciplinair/multiprofessionele inte rdisciplinair/interprofessionele
zorg of be handelingen die specifieke kennis van de zorgverlener vragen
passe nd bij de derde niveau van ’Zorg dichterbij’;
• he t ce ntrum voor bijzondere tandheelkunde moet voor ten minste alle
patië nte n die bijzondere tandheelkundige zorg passend bij het derde
nive au van ’Zorg dichterbij’ nodig hebben, toegankelijk zijn. Daarbij biedt
zij ze lf te nminste 2 differentiaties (waarvan maximaal 1 ge durende
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maximaal 4 jaar e en in-opleidingsplaats betreft) aan, en geldt voor de
diffe rentiaties die nie t in de instelling be schikbaar zijn, dat e r sprake is van
e e n aantoonbare samenwerking met andere centra voor bijzondere
tandheelkunde ten behoeve van het adequaat verwijzen. Indien mogelijk
zal dit binne n een reisafstand van 45 minuten zijn. De differentiaties die
dit be treft zijn: angstbegeleiding, gehandicaptenzorg, ge rodontologie,
gnathologie , kindertandheelkunde, maxillo-faciale prothetiek;
orthodontische zorg ten behoeve van e n in combinatie met maxillo faciale
prothe tiek differentiatie;
voor centra die per 1-1-2023 onvoldoende differentiaties bieden bestaat de
moge lijkheid van een overgangsregeling. Zorgverleners die niet zijn
ge differentieerd, maar 5 jaar of langer voor tenminste 3 dagdelen
we rkzaam zijn binnen het werkveld van een differentiatie kunnen zich
é é nmalig registreren. Deze registratie geldt sle chts voor één differentiatie.
Uitsluite nd voor het centrum of de centra waar zij op 1-1-2023 werkzaam
zijn, worden zij ge lijkgesteld met een gedifferentieerde zorgverlener.
de continuïteit moet gewaarborgd zijn. Dit betekent dat in he t centrum e r
te nminste twee differentiaties zijn, die beiden ie dere werkweek tenminste
3 dagdelen zorg leveren Uitzondering op de regel van tenminste twee
diffe rentiaties is e en maxillo faciale prothetiek tandarts die in e en
me dische specialistische instelling aantoonbaar samenwerkt met een
kaakchirurg en/of orthodontist;
e e n centrum voor bijzondere tandheelkunde is 4 dagen open voor
patië nte nzorg e n bestaat uit te nminste twee gedifferentieerde
zorgve rleners of daaraan gelijkgesteld.
spoe dgevallen moeten op e lk moment opgevangen kunnen worden via een
re ge ling voor spoedeisende klachten overeenkomstig de e isen van
Be le idsregel toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars zvw.;
he t ce ntrum voor bijzondere tandheelkunde verleent haar zorg via
toe tsbare output. Het centrum heeft daartoe value based healthcare
ge ïmplementeerd of heeft een concreet stappenplan om dit uiterlijk 31
de cember 2026 in te voeren.
Kle ine re centra kunnen, indien ze niet aan de eisen kunnen voldoen, een
aantoonbare samenwerkingsovereenkomst op zorginhoudelijke gronden
aangaan me t een groter centrum. Hiervoor kan zo nodig gebruik worden
ge maakt van de model samenwerkingsovereenkomst van Cobijt.

De toe ts of een centrum voldoet aan de criteria wordt door het CBT samen met twee
re presenterende zorgverzekeraars vastgesteld. Bij een positieve uitkomst dient het
ce ntrum voor bijzondere tandheelkunde samen met de twee representerende

zorgve rzekeraars bij de Nederlandse Zorgautoriteit een verzoek in tot een beschikking
me t vast tarie f (zijnde het collectieve tarie f) of individueel tarief.
Tarie ve n bijzondere tandheelkunde:
Inste llinge n die voldoen aan de daarvoor gestelde voorwaarden (zie hie rna onder 5)
kunne n een 'individueel vast tijdstarief' verkrijgen op grond van een verzoek dat is
inge diend samen met de twee representerende zorgverzekeraars. De hoogte van dit tarief
wordt door de NZa ge toetst aan het hiervoor geldende toetsingskader bijzondere
tandheelkunde.
Inste llinge n die geen individueel vast tijdstarief verkregen hebben kunnen voor de
ge le verde bijzondere tandheelkunde een 'collectief maximum tijdstarief' in re kening
bre ngen. De hoogte van dit tarie f wordt door de NZa jaarlijks vastgesteld.
Tandte chniek en overige kosten:
In de hie rboven genoemde tarieven zijn nie t begrepen de kosten voor:
• tandte chniek;
• e xtra-orale voorzieningen;
• implantaatkosten;
• he t maken e n beoordelen van (röntgen)foto's;
• intrave neuze sedatie en alge hele anesthesie.
Zie hie rna onder 5.D voor de wijze waarop deze kosten in re kening kunnen worden
ge bracht.

