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Toenemende bemoeienis in 2014?
Het ziet er naar uit dat 2014 een woelig
jaar wordt in de tandheelkunde. Misschien komen er lagere tarieven en komt
er steeds meer bemoeienis van de
zorgverzekeraars met ons werk. Voor
sommige tandheelkundige producten,
zoals implantaten en een steg bij edentaten, stellen de verzekeraars op dit moment
al dusdanig scherpe maximumprijzen, dat
men bijna gedwongen wordt om naar
Aziatische producenten uit te wijken. Het
kan daarbij geen kwaad om rond te kijken
en te zien hoe het bijvoorbeeld bij de
huisartsen gaat.
Toevallig kreeg ik van een zorgverzekeraar een e-mail, bestemd voor gecontracteerde huisartsen. In deze mail stond
het volgende:
Controle telefonische bereikbaarheid in 2014:
Op elke werkdag van 08.00 – 17.00 uur is de
praktijk voor gewone oproepen binnen 2
minuten bereikbaar. Dit geldt voor minimaal
80% van de oproepen. Een uitzondering
hierop geldt voor een pauze van één half uur
tussen 12.00 en 14.00 uur. In dit half uur
worden spoedoproepen nog steeds binnen 30
seconden beantwoord.
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Let wel, deze mail is alleen voor huisartsen met een contract in proﬁel 2 en 3,
maar naar de tandheelkunde is het slechts
een kleine stap. Dan komt onze praktijkvoering in het vizier.
De avond- en weekendopenstelling is
ook zo een item. Een zorgverzekeraar kan
gaan eisen dat elke tandartspraktijk een
dergelijke openstelling moet hebben. Het
is natuurlijk mooi als patiënten ’s avonds
en in het weekend naar een tandarts
kunnen. Maar de zo gewaardeerde
kleinere tandartspraktijken, waarbij de
tandarts alles regelt en hij de patiënten en
hun gezinsleden al jaren kent, zullen hier
moeite mee krijgen: men wordt zo min of
meer ‘gedwongen’ altijd aan het werk te
zijn. In België werken de meeste tandartsen al in de avonden en de weekends.
Sommige Belgische tandartsen houden
dat niet vol en verhuizen daarom naar
Nederland, omdat het in ons land
voorlopig nog mogelijk is om alleen
overdag te werken.
Dat de tandheelkunde ondertussen
niet stilstaat, blijkt uit de diverse artikelen
en onderwerpen in deze editie van het
tijdschrift. Orthodontisten kunnen
tegenwoordig, mede dank zij driedimensionale röntgenopnamen, nauwkeurig
mini-implantaten plaatsen waarmee
bijvoorbeeld progenie interceptief
behandeld kan worden, zodat er bij
kinderen geen headgear of middeleeuws
aandoende kinkap meer nodig is. Ook
komt de nieuwste techniek aan bod om
sterkere kronen te maken, geheel metaalvrij en in prachtige tandkleur. We lezen
ook over een baby die met 2 tanden werd
geboren. En als we dan aan het eind van
de dag rug- en nekklachten hebben,
kunnen we nalezen hoe dat kwam:
verkeerde houding! Gezond bewegen!
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