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ANT waarschuwt individuele tandartsen
voor uitvraag door NZa
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) nodigt momenteel verschillende
individuele tandartsen uit voor een gesprek over de vraag hoe men in het veld
tegen de prestatielijst aankijkt. De ANT is hierover door verschillende leden
benaderd met vragen. Op het eerste oog lijkt er weinig aan de hand, maar de
ANT is niet gerust over de gang van zaken. Zo bestaat er bijvoorbeeld veel
onduidelijkheid over wat er met de resultaten van deze steekproef gebeurt, wat
in het verleden nooit in het voordeel van onze beroepsgroep heeft gewerkt.
De NZa geeft aan:
“In de komende periode willen we inventariseren welke knelpunten enerzijds en
voordelen anderzijds door zorgaanbieders worden ervaren bij de huidige prestatielijst
en/of welke toekomst zij zien voor de beleids- en prestatiestructuur in de mondzorg. (…)
De gesprekken helpen ons bij de vorming van het (toekomstig) beleid, om een antwoord
te krijgen op de vraag of en eventueel welke aanpassingen aan de prestatielijst
(tariefbeschikking) nodig zijn.”
Haken en ogen
De ANT is niet geïnformeerd of betrokken bij deze uitvraag onder tandartsen, terwijl de
uitkomsten van de steekproef wel van belang zijn voor de tariefstelling en inregelen van
de prestatielijst met onderliggende voorwaarden. De strekking van de NZa-vragen lijkt
gericht op het onterecht verkrijgen van bevestiging van het door de NZa ingezette beleid,
dat juist op grote bezwaren stuit bij tandartsen. De ANT vindt deze wijze van onderzoek
niet het geschikte middel voor het trekken van conclusies over het toekomstig
tarievenbeleid dat een hele beroepsgroep aangaat. Bovendien: er is niets vastgelegd
over de verslaglegging van de gesprekken, waardoor er geen enkele transparantie is op
hoe de NZa de uitkomsten kan interpreteren. Kortom, tandarts, wees op uw hoede.
Overigens is men niet verplicht hieraan mee te werken.
Oproep
Wordt u benaderd aan deze uitvraag mee te werken? Neemt u dan contact met ons op
voor advies: service@ant-online.nl of 023-5248899.
Checklist
 Neem bij twijfel contact op met de ANT voor advies.
 U bent niet verplicht mee te werken aan deze steekproef.
 Vraag vooraf om de vragenlijst en de onderwerpen van het gesprek zodat u zich
kunt voorbereiden.
 Geef niet af op collega’s of behandelwijzen zonder ruggespraak met de
beroepsvereniging.
 Ga niet in op vragen waarop u het antwoord niet weet of waar u geen ervaring
mee heeft. Voorkom speculatie.
 Houd er rekening mee dat uw uitspraken direct effect kunnen hebben op andere
zorgverleners in het veld.
 Wanneer u een tariefstelling van een prestatie naar boven bijgesteld wilt zien zal
nu elders in puntwaarde en tariefstelling iets moeten dalen. Er is nl. een
maximum volume op de mondzorg als geheel.



Vraag voorafgaand aan het gesprek om een gespreksverslag, dat u na afloop
dient te accorderen met uw handtekening. Met een kopie voor uzelf. Deelt u deze
informatie a.u.b. met de ANT (via service@ant-online.nl).

De ANT is dé onafhankelijke beroepsorganisatie voor tandartsen met een duidelijke visie
en een eigen(zinnig) geluid. We komen op voor de belangen van tandartsen, zodat zij
zich volledig kunnen richten op het verlenen van optimale tandheelkundige zorg voor hun
patiënten.
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