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Geachte,
Wij hebben kennis genomen van het persbericht van de KNMT, waarin is aangegeven dat VGZ met de
KNMT in gesprek gaat over het inkoopbeleid. Aangezien de ANT de spreekwoordelijke kat de bel
heeft aangebonden bij VGZ en er meerdere handhavingsverzoeken lopen van de ANT bij de NZa in
verband met dit beleid van VGZ, zou het voor de hand liggen dat VGZ (ook) de gesprekken met de
ANT hervat.
De ANT is hiertoe in beginsel ook bereid, doch het voeren van een constructief gesprek over de
inhoud van het inkoopbeleid van VGZ kan niet als VGZ tegelijkertijd in de media verkondigt dat
tandartsen woekerwinsten maken op implantaten. ANT is uitsluitend bereid in gesprek te gaan met
VGZ indien VGZ publiekelijk (middels een bericht in de Telegraaf en op de website van VGZ)
terugkomt op het eerdere bericht over woekerwinsten op implantaten.
Los van het feit dat deze berichtgeving onjuist is, is dit bericht ook een zorgverzekeraar onwaardig en
totaal ongepast in de relatie tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder / beroepsvereniging. De ANT
noemt immers de polissen die VGZ aan haar verzekerden aanbiedt in de media toch ook geen
woekerpolissen, ondanks dat VGZ niet vergoedt wat zij haar verzekerden beloofd heeft? Daarbij
verwacht de ANT een verdergaande distantiëring van VGZ dan in het nieuwsbericht van de KNMT is
opgenomen. Voor de ANT is niet voldoende dat VGZ de beschuldigingen van woekerwinsten
betreurt, de ANT verwacht dat VGZ publiekelijk erkent dat van woekerwinsten geen sprake is en zij
uitdrukkelijk afstand neemt van hetgeen ter zake is opgenomen in het artikel van de Telegraaf.

Daarnaast is het voor de ANT van essentieel belang dat VGZ dit ook zelf verkondigt en niet via een
nieuwsbericht van een derde (KNMT).
Zolang VGZ niet teruggekomen is op deze eerdere ongefundeerde en ongepaste beschuldiging, kan
er geen grond bestaan voor een constructief overleg.
Graag vernemen wij of VGZ deze stap zal zetten. Over de aard van de berichtgeving treden wij
uiteraard graag in overleg. Mocht VGZ deze stap niet willen zetten, dan ziet de ANT dat als een teken
dat VGZ geen waarde hecht aan het betrekken van de ANT bij het overleg over het inkoopbeleid en
kan de ANT weinig anders dan de ingeslagen weg vervolgen.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Jan Willem Vaartjes
Voorzitter Associatie Nederlandse Tandartsen

