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1. Inleiding
Hierbij presenteren we u het Zorginkoopbeleid mondzorg 2018. Dit

In 2017 is voor het eerst een module aangeboden voor implantologie

inkoopbeleid vormt de basis voor de contractering 2018.

bovenkaak en meer dan 2 implantaten onderkaak. Omdat dit een

Mondzorg is beperkt opgenomen in de Basisverzekering. Reguliere

nieuwe module betreft, zal in de loop van 2017 bekeken worden of er

tandheelkundige zorg voor de jeugd en de volledige prothese en

aanpassingen noodzakelijk zijn in de daarin gemaakte afspraken.

beperkte kaakchirurgische hulp voor volwassenen worden uit de

Daarbij horen we ook graag de mening van de zorgaanbieders die

Basisverzekering vergoed. De zorginkoop mondzorg is beperkt tot de

deze module hebben afgesloten.

volledige prothese, implantologie in ernstig geslonken tandeloze
kaak en de implantaatgedragen volledige prothese.

Met 2 modules voor implantologie ontstond er wel wat
onduidelijkheid doordat in beide modules meerdere dezelfde codes

Het zorginkoopbeleid van Menzis is er al een paar jaar op gericht om

waren opgenomen, voor 2018 zal dit opgelost worden door een

samen met u als zorgaanbieder, de zorg kwalitatief goed, betaalbaar

andere verdeling van behandelingen over de diverse modules.

en toegankelijk houden. De speerpunten voor ons beleid 2018 komen

Daarbij brengen we alle prothetiek, zowel P- als J-codes, samen in 1

voort uit onze bredere visie op zorg, waarin het toevoegen van

module voor prothetiek en bieden daarnaast 2 modules aan voor de

waarde aan de zorg het uitgangspunt is. Op onze website kunt u

implantologie waarin dan enkel de plaatsing van implantaten is

meer over onze visie op waardegerichte zorginkoop lezen.

opgenomen.

1.1.

Terugblik zorginkoop 2017

Vanaf 2017 is een deel van de mondzorg onderdeel geworden van de
regels die gelden voor naturapolissen. Daarbij is alleen volledige
vergoeding mogelijk wanneer verzekerden naar een gecontracteerde
zorgaanbieder gaan. Wel zijn hierbij de wettelijke eigen bijdrage en
het wettelijk eigen risico van toepassing. Voor mondzorg was dit van
toepassing op behandelingen met implantaten, volledige prothese of
de volledige prothese op implantaten voor zover deze behandelingen
onder de aanspraken Basisverzekering vallen.
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Voor 2017 is gekozen alleen de in 2016 gecontracteerde
zorgaanbieders een aanbod te doen, overige zorgaanbieders konden
zich via het contactformulier aanmelden. Wilt u alsnog een module
afsluiten? Neem dan contact op via het online contactformulier.
Omdat hier veel gebruik van gemaakt is zullen we het
contractaanbod voor 2018 weer ruimer verzenden.

2. Visie op mondzorg: speerpunten voor
2018
2.1. Waardegerichte zorginkoop

Middels de contractering verminderen we de administratieve lasten
aanzienlijk doordat vooraf geen machtigingen aangevraagd hoeven
worden voor de in de contractering opgenomen behandelingen.

2.2. Samen met de zorgaanbieders

Menzis ziet waardegericht zorg inkopen als de sleutel voor een
toekomstbestendige en betere gezondheidszorg voor onze

2.2.1 Meerjarenafspraken

verzekerden. Het richt zich op díe zorg die de beste verhouding heeft

Helaas zijn meerjarige contracten voor mondzorg op dit moment

tussen gezondheidsuitkomsten die voor de verzekerde relevant zijn

nog niet mogelijk door de vele veranderingen die jaarlijks in de

(kwaliteit) en kosten voor het leveren van die zorg. In onze

aanspraken Basisverzekering en de door de NZa afgegeven

contractafspraken staat het perspectief van onze verzekerden en hun

beschikking mondzorg worden doorgevoerd. Wel willen we de

zorgbehoefte centraal. Dan gaat het om het behandelen van

administratieve afhandeling van de gecontracteerde zorg zo

aandoeningen, het versterken van gezondheid en het bevorderen

gemakkelijk mogelijk maken door het laten vervallen van veel

van mentale fitheid. Bij Menzis noemen we dat ‘leefkracht’. Dat

machtigingsvereisten en door het debiteurenrisico voor de in de

willen we bereiken samen met de zorgaanbieders.

contracten opgenomen behandelingen over te nemen. Menzis int

2.1.1 Kwaliteit
Voor mondzorg maken we afspraken over de kwaliteit van de uit te
voeren behandelingen door garantieafspraken en duidelijke
voorwaarden welke zorgaanbieder welke behandelingen kan
uitvoeren. Daarmee zorgen we ervoor dat onze verzekerden
geholpen worden door de zorgaanbieders met de juiste ervaring voor
de uit te voeren behandelingen. Door het maken van prijsafspraken
over bijkomende techniekkosten voorkomen we dat verzekerden
onverwacht geconfronteerd worden met zeer hoge kosten.
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dan de daarbij komende wettelijke eigen bijdrage bij de verzekerden.

3. Contractspecificaties
3.1. Inkoopeisen
Voor alle zorgaanbieders die gecontracteerd willen worden voor
vervaardiging van volledige protheses of het plaatsen van
implantaten, gelden geschiktheidseisen en uitvoeringseisen.
Wanneer u niet aan de voorwaarden voldoet dan zal er geen contract
voor 2018 afgesloten kunnen worden.
De module prothetiek en de 2 modules implantologie worden
digitaal aangeboden met een looptijd van 1 jaar van 1 januari tot 31
december 2018.



standaard en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Om in aanmerking te komen voor de “module implantologie
bovenkaak of meer dan 2 implantaten onderkaak” moet voldaan zijn
aan de volgende voorwaarden:


Een geldige inschrijving in het BIG register.



De module “” implantologie 2 implantaten onderkaak”
afgesloten.






Indien tandprotheticus: geregistreerd in het
kwaliteitsregister tandprothetici (KRTP).



De zorgaanbieder handelt conform de professionele
standaard en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Om in aanmerking te komen voor de ”module implantologie 2
implantaten onderkaak” moet voldaan zijn aan de volgende
voorwaarden:


Een geldige inschrijving in het BIG register.



Erkend als implantoloog door de Nederlandse Vereniging
voor Orale Implantologie (NVOI) of:
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Heeft minimaal 100 implantaten geplaatst.

kan minimaal 150 statussen overleggen van zelfstandig
uitgevoerde implantologiebehandelingen, beschikt over
aantoonbare ervaring met aanvullende chirurgische
technieken zoals botaugmentatie en/of weke-

voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:
Indien tandarts: een geldige inschrijving in het BIG register.

Erkend als implantoloog door de Nederlandse Vereniging
voor Orale Implantologie (NVOI) of:

Om in aanmerking te komen voor de “module prothetiek” moet


De zorgaanbieder handelt conform de professionele

delenreconstructie en beschikt over voldoende kennis en
vaardigheden voor het behandelen van peri-implantitis.


De zorgaanbieder handelt conform de professionele
standaard en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

3.2. Inkoopmethodiek
De contracten mondzorg worden aangeboden met de looptijd van 1
kalenderjaar.

Contracteerproces via VECOZO
Dit jaar gaat Menzis voor het digitale contracteerproces gebruik
maken van het Zorginkoopportaal van VECOZO. Het
Zorginkoopportaal biedt zorgverzekeraars en zorgaanbieders

uitgebreide digitale ondersteuning bij de totstandkoming van
contractafspraken, vanaf de aanvraag voor een contract tot en met
het digitaal ondertekenen.
Het Zorginkoopportaal van VECOZO wordt al door diverse
zorgverzekeraars gebruikt. Nu Menzis ook hierop aansluit, biedt het
zorgaanbieders steeds meer de mogelijkheid om het
contracteerproces (het digitaal aanvragen, beoordelen en afsluiten
van contracten) eenduidig via één partij (VECOZO) te laten verlopen.
Actuele informatie over de overgang op VECOZO en de betekenis
voor u, leest u op onze website.
In verband met de wijziging in het digitale contracteerproces naar
het Zorginkoopportaal (ZIP) van VECOZO, is het van belang dat u in
het bezit bent van een certificaat en autorisatie voor het ZIP. Begin
april 2017 ontvangt u hierover meer informatie. Het is van belang dat
u tijdig in bezit bent van een juist VECOZO certificaat. Voor meer
informatie verwijzen u naar de Kennisbank van VECOZO.

3.3. Financieel beleid
Menzis heeft de maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid om de
kosten van de zorg te beheersen. Ook zorgaanbieders hebben en
voelen de verantwoordelijkheid voor het betaalbaar houden van de
zorg. Bij de Mondzorg is er voor gekozen om in 2018 net als in 2017 te
contracteren met tandartsen, tandarts-implantologen en
tandprothetici.

5

4. Procedures zorginkoop
4.1. Planning

4.2. Bereikbaarheid

Op 12 november 2017 moet bekend zijn welke zorgaanbieders Menzis

Menzis streeft ernaar om alle relevante informatie voor

voor 2018 heeft gecontracteerd. Dit om verzekerden voldoende tijd te

zorgaanbieders te ontsluiten via onze website

geven om een keuze te maken voor een zorgverzekeraar. Deze datum

www.menzis.nl/zorgaanbieders. Actuele informatie en veel gestelde

is het uitgangspunt voor de planning in de voorbereiding van het

vragen over het inkopen van zorg, declareren en machtigingen kunt

maken van contractafspraken met zorgaanbieders voor 2018.

u raadplegen op deze website. Heeft u de informatie online niet
gevonden? Neem dan contact met ons op via:

We streven ernaar om het contracteerproces uiterlijk op 1 november



2017 af te ronden. Vanaf 12 november 2017 kunnen onze verzekerden
op onze website zien met welke zorgaanbieders we

spoedig mogelijk een persoonlijke reactie.


contractafspraken hebben gemaakt. Het tijdspad van de
beleidsontwikkeling en contractering 2018 ziet er als volgt uit:

Het online contactformulier op de website. U ontvangt zo
Het e-mailadres: zorgaanbiederservice@menzis.nl. U
ontvangt zo spoedig mogelijk een persoonlijke reactie.



U kunt ons ook bellen. We zijn bereikbaar via het
telefoonnummer 088 222 40 00, van maandag tot en met

Datum
1 april 2017

vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Wilt u de AGB-code van de
Publicatie inkoopbeleid 2018
Vanwege eventuele wijzigingen in de wet- en
regelgeving is het mogelijk dat het inkoopbeleid
aangepast wordt.

11 t/m 17

Verzending contractvoorstel zorgaanbieders

september 2017
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1 november 2017

Overeenkomst getekend retour

12 november

Publicatie gecontracteerde zorgaanbod op

2017

Zorgvinder

praktijk of van u als zorgaanbieder bij de hand houden?

5. Consultaties
5.1. Zorgaanbieders
Bij de totstandkoming van het inkoopbeleid 2018 heeft Menzis input

Module implantologie 2 implantaten onderkaak

verzameld in gesprekken met diverse zorgaanbieders en vanuit alle

In deze module worden afspraken gemaakt over het machtigingsvrij

vragen en opmerkingen die wij van zorgaanbieders hebben

plaatsen van 2 implantaten in de onderkaak in een ernstig geslonken

ontvangen.

tandeloze kaak. Deze module zal aangeboden worden aan

Dit heeft geresulteerd in een andere verdeling van behandelingen

de in de module opgenomen eisen.

tandartsen en kan alleen afgesloten worden wanneer voldaan is aan

over de 3 aan te bieden modules:
Module implantologie bovenkaak of meer dan 2 implantaten
Er worden voor 2018 drie modules aangeboden:

onderkaak
In deze module worden afspraken gemaakt over het machtigingsvrij
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Module prothetiek

plaatsen van implantaten in de bovenkaak of meer dan 2

Dit is een module met prijs- en garantieafspraken voor

implantaten in de onderkaak in een ernstig geslonken tandeloze

machtigingsvrije vervaardiging van de volledige prothese (P-codes)

kaak. Deze module zal aangeboden worden aan tandartsen en kan

en de volledige prothese op implantaten inclusief mesostructuur (J-

alleen afgesloten worden wanneer de module implantologie 2

codes). Deze module zal worden aangeboden aan tandartsen en

implantaten onderkaak is afgesloten en voldaan is aan de in de

tandprothetici.

module opgenomen eisen.

De Coöperatie Menzis U.A. (Menzis) omvat onder andere de zorgverzekeraars Menzis en Anderzorg en het
Menzis Zorgkantoor in de regio’s Groningen, Twente en Arnhem. De zorgverzekeraars bieden ieder onder een
eigen naam

basisverzekeringen, aanvullende verzekeringen en tandheelkundige verzekeringen aan.

Zorgverzekeraars dienen ten behoeve van de inzichtelijkheid voor zorgaanbieders, voor ieder kalenderjaar
uiterlijk op 1 april voorafgaand aan dat jaar de procedure van de zorginkoop en het zorginkoopbeleid wat betreft
de Zorgverzekeringswet (Zvw) bekend te maken, voor zover dat op dat moment mogelijk is. Menzis geeft met dit
document invulling aan Regeling TH/NR-005 Transparantie zorginkoopproces Zvw van de NZa. Deze regeling
ziet op het proces waarin zorgaanbieders en zorgverzekeraars tot overeenkomsten komen. De regeling beoogt
de transparantie van dit proces voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars te vergroten. Menzis behoudt zich het
recht voor om (ook na 1 april) het beleid nader aan te vullen en wijzigingen aan te brengen in dit document en de
termijnen/procedures van de zorginkoop. Menzis zal wijzigingen zo tijdig mogelijk bekend maken.
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