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Geachte heer Kerdijk, 
 
 
In 2016 kunt u het vervaardigen/leveren van implantaatgedragen prothetiek bij ons declareren. 
Vanaf 1 januari 2017 verandert dit. Hieronder leest u hier meer over.  
 
Wijziging verzekeringsvoorwaarden 
Vanaf 1 januari 2017 komen de kosten van implantaatgedragen prothetiek alleen voor 
vergoeding in aanmerking als deze kosten door een tandarts(-implantoloog) worden 
gedeclareerd.Tandprothetici ontvangen vanaf 1 januari 2017 dus geen vergoeding meer voor de 
implantaatgedragen prothetiek.  
 
Overgangsregeling machtigingen 2016 
Heeft uw patiënt een machtiging ontvangen voor het vervaardigen van een implantaatgedragen 
prothese en vindt deze zorg plaats in 2017? Dan ontvangt u een vergoeding van de behandeling 
conform de afgegeven machtiging als de behandeldatum voor 1 mei 2017 ligt. De nieuwe eigen 
bijdrages zijn van toepassing op behandelingen die in 2017 worden uitgevoerd. Vindt de 
behandeling na 1 mei 2017 plaats? Dan ontvangt u conform onze nieuwe 
verzekeringsvoorwaarden geen vergoeding van uw kosten. Houdt u hier rekening mee en 
informeert u uw patiënten hier tijdig over? 
 
Implantaatgedragen prothetiek alleen via de ketenleider 
Wij herkennen het multi-disciplinaire karakter bij het aanmeten en leveren van de 
implantaatgedragen prothetiek. Op basis van samenwerkingsprotocollen vervult ieder zijn rol 
binnen de keten, waarbij de implantoloog de hoofdverantwoordelijkheid heeft. Wij verenigen 
ook de financiële afwikkeling met deze regierol, in het belang van onze verzekerde. Immers, 
de tandarts(-implantoloog) heeft zicht op het scala van mogelijkheden voor de verzekerde en 
kan de verschillende opties met bijkomende voor- en nadelen bespreken.  
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De basis van de implantaatgedragen prothese ligt bij de implantaten. Vanuit de implantaten 
wordt opgebouwd naar het herstellen van de functie van de mond. Omdat elk schakeltje het 
volgende beïnvloed is het logisch om de financiële prikkels bij de start te leggen. Immers, 
gebrekkige keuzen in de start van het traject leiden tot gebrekkige uitvoering later in het 
traject. Vice versa, een goed begin met juiste opvolging leidt tot een blijvend goed resultaat.  
 
Advies 
Wij adviseren u om samen te werken met een tandarts(-implantoloog) op het gebied van het 
vervaardigen/leveren van de implantaatgedragen prothetiek. 
 
Wij gaan ervan uit u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Coöperatie VGZ 
 

 
 
Marloes van Dongen 
Afdelingsmanager Generieke Zorg 
 

 


