PERSBERICHT ANT
ANT: “VGZ leidt aandacht af van dubieus inkoopbeleid implantaten”
De ANT heeft met verbazing kennis genomen van het bericht over het inkoopbeleid van
VGZ met betrekking tot tandheelkundige implantaten in de Telegraaf van donderdag. De
afgelopen maand heeft de ANT het beleid van de zorgverzekeraar regelmatig aan de
kaak gesteld, waarop reactie van VGZ uitbleef. Door enkel te sturen op de laagste prijs
gaat VGZ op de stoel van de zorgverlener zitten. Hierbij schuift zij de
verantwoordelijkheid volledig af op tandartsen om vervolgens een financiële besparing te
claimen die VGZ grotendeels in eigen zak steekt. De ANT ziet in het Telegraaf-artikel een
uiterste poging van VGZ om de aandacht af te leiden van de gevolgen van haar
mondzorg breed scherp bekritiseerde inkoopbeleid, dat de toegankelijkheid en de
kwaliteit van de zorg aantast en gebaseerd is op desinformatie.
Onjuiste informatie aan zorgverleners verstrekt
Gecontracteerde zorgverleners zijn verkeerd voorgelicht over de deelnemende
implantaatfabrikanten. VGZ heeft aangegeven contracten te hebben met 12 fabrikanten,
waarvan de belangrijkste, Straumann en Camlog, beide betwisten een overeenkomst te
hebben met VGZ. Zorgverleners die dachten met Straumann of Camlog te kunnen blijven
werken, zijn daarmee op het verkeerde been gezet. Op deze wijze manipuleert VGZ met
haar beleid de tandarts-implantoloog in de keuze van materialen en wordt de
professionele autonomie en integriteit ondermijnd. De lijst van implantaatmerken is kort
en lijkt enkel op basis van prijs te zijn samengesteld. Duurdere en daarmee veelal
kwalitatief betere producten worden hiermee bij voorbaat uitgesloten. Tandartsen
worden zo gedwongen te werken met systemen waarmee ze onvoldoende vertrouwd zijn
en dat zal directe invloed hebben op de kwaliteit van de behandeling.
VGZ eist in haar contract met de zorgverlener bovendien dat deze 10 jaar volledige
garantie biedt op de door VGZ gekozen en ingekochte implantaten, terwijl sommige van
de leveranciers uit de lijst nog geen 4 jaar op de markt actief zijn. De in de Telegraaf
geclaimde ‘besparing’ is dus in de praktijk het afwentelen van de eigen
verantwoordelijkheid op tandarts én patiënt. Hier kan een vergelijking worden gemaakt
met het beleid voor bepaalde medicijnen, zoals thans speelt bij Valsartan, dat door VGZ
als preferent is aangewezen. De ANT wil voorkomen dat er in de toekomst problemen
ontstaan omdat de zorgverzekeraar op basis van de laagste prijs en niet op basis van
kwaliteit heeft ingekocht.
Ook patiënten verkeerd voorgelicht
De ANT heeft een handhavingsverzoek ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
omdat VGZ voornemens is haar verzekerden een te lage vergoeding te betalen voor de
verzekerde zorg. De vergoeding is gebaseerd op het gemiddeld gecontracteerde tarief.
Dit mag worden toegepast op het moment dat de zorgverzekeraar voldoende heeft
gecontracteerd. De ANT is van mening dat VGZ regionaal onvoldoende heeft
gecontracteerd en heeft de zorgverzekeraar meermalen er op gewezen dat hij hiermee
én niet aan zijn zorgplicht voldoet, én een verzekerde die noodgedwongen kiest voor een
ongecontracteerde zorgaanbieder, te weinig vergoedt. Met name oudere patiënten lijken
de dupe te gaan worden van het huidige beleid van VGZ. Zij zijn een belangrijke
patiëntgroep die bij de tandarts terecht komen voor implantaten en/of een klikgebit.

Klanten van VGZ is beloofd dat ze als gevolg van het beleid beter af zijn. De meeste
patiënten hebben meer dan één implantaat nodig, denk aan het klikgebit. Hiermee
overschrijden zij de grens van hun maximaal te betalen eigen risico, en gaat de
besparing op inkoop volledig terug naar de zorgverzekeraar. Ondertussen moet er
gedwongen een grotere afstand worden afgelegd naar een tandarts die bovendien niet de
mogelijkheid heeft de beste implantaten te kunnen gebruiken. Het is de vraag of klanten
zich dit hebben gerealiseerd op het moment dat zij de keuze maakten voor een polis van
VGZ.
Tandartsen volgen beleid en regels van de NZa
De NZa heeft bij het bepalen van het tarief voor een implantaat gekozen voor de
gemiddelde kosten. Hiermee behoudt de zorgaanbieder de mogelijkheid om ook duurdere
implantaten te gebruiken. Het beleid van VGZ sluit het gebruik van deze kwalitatief
betere implantaten, die wetenschappelijk veel beter onderzocht zijn, nu volledig uit. De
ANT vindt de aantijging in de Telegraaf dat tandartsen altijd goedkopere implantaten
gebruiken en het verschil in eigen zak steken verwerpelijk. Het toont aan hoe de
zorgverzekeraar tegen zorgverleners aankijkt en is vooral dubieus omdat juist VGZ gaat
profiteren van dit beleid. Verder is het onacceptabel dat de zorgverlener niet langer de
mogelijkheid heeft om de belangen van de patiënt voorop te stellen. VGZ neemt daarmee
plaats op de stoel van de zorgverlener. Dat is de laatste plaats waar je als patiënt je
verzekeraar graag ziet zitten.
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