Tandheelkundige zorg 2018
Als u in een van de locaties van Kennemerhart woont kunnen uw kosten voor de tandarts worden vergoed.
Dat kan alleen onder bepaalde voorwaarden. Bij sommige tandheelkundige zorg moet het Zorgkantoor
vooraf toestemming geven. In deze brief leest u hierover meer.
Voorwaarden voor vergoeding
1. U heeft een indicatie voor verblijf met behandeling vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).
2. U krijgt de behandeling, medische en paramedische zorg, van Kennemerhart.
3. De tandheelkundige behandeling moet noodzakelijk en doelmatig zijn. De tandarts bepaalt dit.
Cosmetische tandheelkunde komt niet in aanmerking voor vergoeding.
Keuzevrijheid voor de tandarts
U bent vrij om uw eigen tandarts te kiezen. Uw tandarts moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om
in aanmerking te komen voor vergoeding. Er zijn twee opties.
1. U wilt uw eigen tandarts behouden of kiest een nieuwe tandarts. Overleg met uw tandarts of uw
tandarts u wilt (blijven) behandelen volgens onderstaande voorwaarden.
- De tandarts hanteert de WLZ tarieven voor tandheelkundige zorg.
- De tandarts is verantwoordelijk voor het declaratieproces. De tandarts declareert de facturen en
registratiestaten bij het Zorgkantoor. De registratiestaat is te vinden op de website van het
Zorgkantoor.
Indien u gebruik maakt van uw eigen tandarts (onder bovengenoemde voorwaarden) dan dient u dit op
de locatie door te geven aan de zorgmedewerkers.
2. Indien u geen gebruik maakt van uw eigen tandarts zult u opgenomen worden in de praktijk
‘MondHaarlem’ waarmee Kennemerhart afspraken heeft. De tandartsen hanteren de WLZ tarieven en
zijn verantwoordelijk voor het gehele declaratieproces. De tandartsen werken volgens de richtlijn
‘Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen.’ De tandartsen bezoeken de locaties van
Kennemerhart. De zorgmedewerkers regelen, indien nodig, een afspraak voor u.
Tandheelkundige zorg waar toestemming vooraf nodig is
Voor sommige ingrepen is vooraf toestemming nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen. Indien
van toepassing stuurt de tandarts dit verzoek naar het Zorgkantoor. De tandarts doet dit middels een
BZT/1 formulier te vinden op de website van het Zorgkantoor en via deze link:
https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/zorgaanbieders/Paginas/default.aspx
Dit geldt voor de volgende ingrepen:
 Volledige prothese
 Vol boven/onder prothese
 Partiële (gedeeltelijke) boven/onder prothese
 Boven /onder frame prothese
 Kroon- en brugwerk
 Kaakorthopedische hulp
Als deze toestemming vooraf niet is aangevraagd en toegekend, komt de tandheelkundige zorg niet in
aanmerking voor vergoeding vanuit de Wet Langdurige Zorg. Het Zorgkantoor betaalt u in deze gevallen
geen vergoeding.
Voor vragen over tandheelkundige zorg kunt u contact opnemen met de teamleider van uw locatie.
Tandheelkundige zorg 2018 EM/ MK 08-03-2018

