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Context
De kostprijs van tandverzorging doet regelmatig stof opwaaien� De resultaten
van een epidemiologisch onderzoek bij 1�330 gezinnen, dat gesponsord
werd door het RIZIV, legden de redenen bloot waarom mensen niet naar de
tandarts gaan� De volgende redenen werden het vaakst ingeroepen: angst,
geen symptomen, geen tijd, of financiële redenen1� De exorbitante kosten van
tandverzorging zijn trouwens genoegzaam bekend, zeker die van tandprotheses�
Dergelijke uitgaven worden overigens enkel onder welbepaalde voorwaarden
ten laste genomen door de verplichte ziekteverzekering�

De meest
aangehaalde redenen
om niet naar de
tandarts te gaan, zijn
angst, tijdsgebrek,
het ontbreken van
symptomen en
ﬁnanciële redenen.

In deze studie wilden we deze informatie aanvullen met uitgebreidere
statistische gegevens� We hebben ons in het bijzonder volgende vragen gesteld:
• Wordt de goede raad om regelmatig een bezoek te brengen aan de tandarts
wel opgevolgd en zo ja, door wie?
• Welke kosten op vlak van tandzorg worden terugbetaald door de
ziekteverzekering, rekening houdend met de sociale en demografische
kenmerken?
• Welke invloed heeft de kosteloosheid van de verzorging op de contacten
met de tandarts?
• Hoeveel kost tandzorg in werkelijkheid voor de patiënt, met of zonder de
tegemoetkoming van de verplichte verzekering?
De voorgestelde beschrijvende analyse bespreekt de consumptie van
tandverzorging en stomatologie in de verplichte verzekering� Het gaat om de
opvolging van een cohort gedurende 5 jaar (2004-2008)� Deze analyse heeft
betrekking op bijna 1,375 miljoen leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen�
De balans in de verplichte verzekering werd aangevuld met een analyse van
de data van Dentalia Plus, de aanvullende verzekering van de Onafhankelijke
Ziekenfondsen� Op die manier konden we ook rekening houden met de prijs
van verzorging die niet terugbetaald wordt door de verplichte verzekering, en
met de aangerekende supplementen, wanneer de verplichte verzekering wel
een terugbetaling toekent�

1

RIZIV, eindrapport van het project: dataregistratie- en evaluatiesysteem mondgezondheid van de
Belgische bevolking 2008-2010, gepubliceerd in juni 2011�
http://www�inami�fgov�be/information/nl/studies/study53/index�htm
In dit onderzoek (p�36), bleken de redenen om niet naar de tandarts te gaan, de volgende te
zijn: angst voor de tandarts (18% van de respondenten), geen klachten (25%), geen tijd (16%) en
financiële problemen (11%)� 1 percent van de personen maakt gewag van een beperkte toegang
tot de geneeskundige verzorging� 43% van de ondervraagde personen heeft eigenlijk geen reden
om niet regelmatig naar de tandarts te gaan�
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De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen groepeert:
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De aard van de verzorging tijdens het contact met
de tandarts
Factoren die gepaard gaan met de frequentie
van de contacten met de tandarts: logistieke regressies
De kostprijs voor de verplichte verzekering van
tandverzorging gedurende 5 jaar, per lid dat ten minste
1 contact heeft gehad met de tandarts in die periode
Het remgeld dat ten laste van de niet-RVV consument blijft,
naargelang de leeftijd
Analyse van de supplementen in het kader van de
verzekering Dentalia Plus
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Samenvatting van de analyse
1� Eén keer per jaar naar
de tandarts
Het is aan te raden om elk jaar een bezoek te brengen aan
de tandarts� Wordt deze goede raad wel opgevolgd? Uit de
analyse van de consumptie van tandzorg door de leden van
de Onafhankelijke Ziekenfondsen, blijkt dat tussen 2004 en
2008, 25% van de leden geen enkel contact heeft gehad
met zijn tandarts� 31% heeft elk jaar (of ten minste 4 jaar op
5) een bezoek gebracht aan zijn of haar tandarts�
De trouwste klanten zijn de adolescenten: 2/3 van de
adolescenten gaat ten minste om de twee jaar naar de
tandarts. Jammer genoeg, is het zo dat slechts de helft van
hen die goede gewoonte behoudt, zodra ze de volwassen
leeftijd bereiken� Het percentage blijft daarna plusminus stabiel tot 50 jaar, om dan geleidelijk weer te dalen� De mannen die het statuut RVV genieten (Rechthebbende op
de Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming), gaan het
minst naar de tandarts, ongeacht hun leeftijd.

2� Kosteloosheid heeft invloed
op de regelmaat waarmee
kinderen naar de tandarts gaan
Uit onze statistische analyse blijkt dat de kosteloosheid van
de tandverzorging wel degelijk een invloed lijkt te hebben
op de contacten met de tandarts� We leiden dit af uit het
feit dat personen die die kosteloosheid genieten (RVV’s
en kinderen, jonger dan 12 jaar, althans tijdens de bestudeerde periode) niet alleen geneigd blijken te zijn om
vaker naar de tandarts te stappen, maar ook om dit
regelmatiger te doen. Wanneer we de waarschijnlijkheid
onderzoeken voor het statuut ‘RVV’, dan komen we tot de
vaststelling dat die kosteloosheid een grotere invloed blijkt
te hebben op het gedrag van kinderen (en vooral van kinderen met het statuut ‘niet-RVV ’), dan op personen met

het RVV-statuut� De leeftijdsgroep 22-30 jaar blijkt de goede
gewoontes uit zijn adolescentie overigens al vlug te vergeten: de kans dat er geen sprake meer is van een regelmatig
contact, is bij deze groep hoger dan bij oudere volwassenen�

3� Conserverende verzorging
wordt het best terugbetaald
door de verplichte verzekering
De tegemoetkoming van de verplichte verzekering
scmanlt rond de 400 euro voor 5 jaar, per patiënt die
geen RVV is en rond de 600 euro voor de RVV’s. De tegemoetkomingen verschillen overigens nauwelijks naargelang
het geslacht� Algemeen, kunnen we stellen dat de verplichte
verzekering het meest terugbetaalt voor bewarende verzorging� Het zijn de adolescenten die het duurst zijn voor
de verplichte verzekering, gezien de tenlasteneming
van de orthodontische behandeling. De uitgaven voor
radiologie evolueren nauwelijks naargelang de leeftijd� Als
we de uitgaven bekijken van alleen die patiënten die de
desbetreﬀende verzorging nodig hebben, dan stellen we
vast dat de protheses en de orthodontische behandeling
duidelijk de kroon spannen over een periode van 5 jaar�

25% van de leden heeft op 5 jaar tijd
zijn tandarts geen enkele keer bezocht,
terwijl 31% dat jaarlijks of minstens
4 jaar op 5 doet.
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Het bedrag dat ten laste van de patiënten blijft, bestaat uit
een remgeld en een supplement, wanneer de verzorging
terugbetaald wordt door de verplichte verzekering� Als we
de remgelden observeren over een periode van 5 jaar, dan
blijkt het bedrag relatief laag te zijn voor de RVV’s�
• De remgelden voor een periode van 5 jaar zijn bij 3/ 4 van
de volwassen mannelijke RVV’s niet hoger dan 50 euro�
• Bij de niet-RVV’s, zijn de remgelden niet hoger dan 350 euro
voor 95% van de patiënten�
• Bij de jongste leeftijdsgroepen, worden de hoogste remgelden betaald door adolescenten, namelijk een gemiddeld bedrag van 78 euro�
• Voor de RVV’s, stijgt het totaalbedrag van de remgelden niet mee met de leeftijd, wat wel het geval is bij de
niet-RVV’s�
Onze vaststellingen in de verplichte verzekering mogen er
dan al geruststellend uitzien, wat de kostprijs van de tandverzorging voor de patiënt betreft, we mogen niet uit het
oog verliezen dat er ook heel wat verstrekkingen zijn die
niet terugbetaald worden door de verplichte verzekering�
We mogen de supplementen evenmin uit het oog verliezen�

4� De bedragen ten laste van
de patiënt liggen vaak hoog
De Onafhankelijke Ziekenfondsen hebben in mei 2007
een verzekering voor de tandzorg ‘Dentalia plus’ gelanceerd. Deze facultatieve verzekering is toegankelijk voor
de leden van een van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.
Zij dekt de tandverzorging, ongeacht de terugbetaling of niet
door de verplichte verzekering� Deze verzekering bestaat nu
5 jaar en laat ons toe om een nauwkeuriger beeld te krijgen
van de bedragen die ten laste van de patiënt blijven�
De supplementen op de RIZIV-honoraria, vastgesteld over
een periode van 4 tot 5 jaar zijn uitermate zorgwekkend�
• Voor 10% van de getuigschriften over curatieve zorg, ingediend bij Dentalia, lopen de supplementen op tot meer
dan 114% van de erelonen, vastgesteld door het RIZIV� 5%
van de patiënten moet supplementen betalen die meer
dan 259 euro bedragen voor preventieve zorg� Bij de curatieve zorg, kunnen de supplementen oplopen tot 658 euro�
• Voor de parodontologie, de Orthodontische behandeling,
de protheses en implantaten, worden in meer dan 75%
van de gevallen (geattesteerde verzorging) supplementen
aangerekend�
• Voor 25% van de gevallen van parodontologie, gaat het om
supplementen die het dubbele zijn van de RIZIV-honoraria� Bij 5% van de gevallen, blijken de supplementen zelfs
6 keer hoger te zijn dan de RIZIV-honoraria�

Bij meer dan 75% van de protheses,
implantaten, paradontologische en
orthodontische behandelingen worden
supplementen aangerekend.

• Bij 25% van de gevallen van Orthodontische behandeling,
lopen de supplementen op tot meer dan het dubbele van
de RIZIV-honoraria� Bij 5% van de gevallen, blijken de supplementen zelfs 6 keer hoger te zijn dan de RIZIV-honoraria�
• Bij de protheses en implantaten, bedraagt het supplement
gemiddeld 362 euro (en dan laten we het remgeld nog
buiten beschouwing)� Bij 10% van deze patiënten, liepen
de supplementen op tot meer dan 1�163 euro�
Wanneer de verzorging niet terugbetaald wordt door
de verplichte verzekering, dan betaalt de patiënt nog
hogere bedragen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de meerderheid van de protheses en implantaten voor personen,
jonger dan 50 jaar en om de tandextracties bij volwassenen�
• Op basis van onze observaties, bedraagt de kostprijs van
een parodontologische behandeling gemiddeld 377 euro,
maar deze kan oplopen tot meer dan 850 euro bij 10%
van de patiënten, wanneer de verplichte verzekering geen
tegemoetkoming toekent�
• De kostprijs van een prothese met of zonder implantaat
loopt gemiddeld op tot 1�648 euro (voor alle soorten en
ongeacht het aantal tanden)� 10 percent van de patiënten
betaalt echter meer dan 3�432 euro�
• 16% van de leden Dentalia Plus die een tandarts geraadpleegd hebben voor curatieve verzorging, wordt overigens geconfronteerd met curatieve verzorging die niet
in aanmerking komt voor een terugbetaling�

CONCLUSIE
De betaalbaarheid van de tandzorg blijkt inderdaad
een probleem te zijn wanneer de verplichte
verzekering niet alles dekt.
Ondanks de vele inspanningen de laatste 20 jaar
om de tegemoetkoming van de verplichte
verzekering uit te breiden en beter af te stemmen,
is er nog steeds geen tariefzekerheid voor
de patiënt.
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Methodologie
1� Databases
De database bevat de volledige consumptie van tandverzorging en stomatologie in de verplichte verzekering, tussen
2004 en 2008� *

2� Selectie van de
bestudeerde populatie
De populatie die wij kiezen voor deze studie, omvat alle
leden MLOZ die doorlopend aangesloten zijn geweest bij
een onafhankelijk ziekenfonds gedurende een minimale
periode van 5 jaar, dit wil zeggen de individuen die
voorkwamen in ons ledental en die in orde waren met de
verplichte verzekering geneeskundige verzorging van 31
december 2003 tot 30 juni 2009� Personen die overleden
zijn in die periode, werden buiten beschouwing gelaten
om de analyse te vergemakkelijken� Kinderen die geboren
werden in die tijdspanne, werden daarentegen wel degelijk
opgenomen in de bestudeerde populatie, dit om de
consumptie van tandverzorging voor de leeftijd van 5 jaar
te kunnen opvolgen� 1
Alleen de leden die tijdens de bestudeerde periode (20042008) al kleine risico’s genoten via de verplichte verzekering,
werden bestudeerd� De meerderheid van de rechthebbenden uit de regeling van de zelfstandigen werd dus uitgesloten, omdat zij pas recht hebben op dergelijke verzorging
sinds 01/01/2008�
*

1

De gegevens over de consumptie in 2008 zijn echter onvolledig,
aangezien we, op het ogenblik waarop deze studie gemaakt werd,
enkel beschikten over de data voor het eerste trimester 2009� Welnu,
de tandverzorging wordt hoofdzakelijk contant getarifeerd, na de
indiening van de getuigschriften voor verstrekte hulp door de patiënten�
De termijnen voor de indiening van de getuigschriften voor verstrekte
hulp maken dat er geen zekerheid is over de volledigheid van de
verstrekkingen, toegediend tijdens het tweede halfjaar 2008� Op basis
van vaststellingen uit het verleden, kunnen we ervan uitgaan dat de
verstrekkingen van het laatste trimester 2008 slechts voor 90% bekend
zijn (wat hun bedrag betreft)�
Voor deze kinderen, is de opvolging dus gebeurd tussen 0 en 5 jaar,
naargelang hun geboortejaar�

Alle verstrekkingen qua tandverzorging en alle verstrekkingen uit de stomatologie die terugbetaald worden, werden
onderzocht�

3� Waarschuwing met
betrekking tot alle data
De tegemoetkoming van de verplichte
verzekering in de tandverzorging:
gratis voor wie en wat is juist gratis?
In de bestudeerde periode, was er nog geen sprake van
kosteloze tandverzorging voor alle kinderen, jonger dan 18
jaar� Deze maatregel werd geleidelijk uitgebreid� De maatregel gold voor kinderen, jonger dan 12 jaar, vanaf 2005 en
werd vervolgens uitgebreid met de leeftijdsgroep tot 15 jaar
in 2008 en tot 18 jaar vanaf 1 mei 2009� Die kosteloosheid
beoogt alle soorten van verzorging die terugbetaald worden
in de verplichte verzekering, ongeacht het sociaal statuut
van het kind� Alleen voor de Orthodontische behandeling
geldt een remgeld, zowel wat de RVV’s als wat de niet-RVV’s
betreft� Voor de volwassenen bedraagt het remgeld 20 à
25%, bij de niet-RVV’s� De RVV’s hoeven geen remgeld te
betalen, behalve voor de protheses, de radiografieën en de
tandsteenverwijdering die niet zouden beantwoorden aan
alle voorwaarden�
Volledige terugbetaling van een tandsteenverwijdering is
enkel mogelijk, wanneer er een verstrekking terugbetaald
werd in het jaar dat voorafging aan dit van de tandsteenverwijdering� Is dat niet het geval, dan betaalt de verplichte
verzekering een lager bedrag terug�
Er bestaat nog een bijkomende voorwaarde voor volwassenen� Deze voorwaarde werd ook ingevoerd voor kinderen
die niet-gehandicapt zijn op 01/07/2007� Deze bijkomende
voorwaarde houdt in dat de tegemoetkoming van de verplichte verzekering beperkt wordt tot één tandsteenverwijdering of profylactische reiniging, per kalenderjaar, voor
eenzelfde kwadrant� De tandverzorging is echter enkel
volledig gratis bij beoefenaars van de tandheelkunde
die zich aan de geconventioneerde tarieven houden.
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Tandartsen die niet geconventioneerd zijn, hoeven zich
ook niet te houden aan de tarieven van dat akkoord� Als
ze gedeeltelijk toetreden, dan hoeven ze de tarieven enkel
toe te passen op bepaalde uren� Het is dus mogelijk dat de
patiënt, zelfs indien hij RVV is, een supplement moet betalen
voor een behandeling buiten de uren die beoogd worden
door het akkoord� Als men het over de kosteloosheid van
de verzorging heeft, dan betekent dit eigenlijk dat er geen
remgeld is� Dit belet niet dat er supplementen aangerekend
kunnen worden aan de patiënt� Wanneer de verplichte verzekering geen terugbetaling toekent voor bepaalde soorten
van verzorging, dan blijft overigens de totale kostprijs ten
laste van de patiënt�

4� De classificatie van de zorg
in deze studie

2006, maar de subgingivale tandsteen- verwijdering wordt
pas terugbetaald sinds 1 mei 2009� Let wel, die laatste
verstrekking werd waarschijnlijk al geattesteerd als zijnde
een gewone tandsteenverwijdering, voor de invoeging
ervan in de nomenclatuur� We hebben in onze selectie dus
nergens parodontale verzorging geregistreerd�

Tandextracties
De nomenclatuur van de tandverzorging kent geen tegemoetkoming van de verplichte verzekering toe voor alle
soorten van verzorging� Extracties worden in principe niet
terugbetaald� Tijdens de bestudeerde periode, hebben
wij wel vastgesteld dat extracties terugbetaald werden
voor blijvende tanden bij kinderen tot de 14e verjaardag
en in bepaalde gevallen ook bij volwassenen� Voor meer
uitleg, zie onderstaande tabel, op basis van de datum van
inwerkingtreding�
Ta b e l 1

Lijst van de terugbetaaLbare extracties

De preventieve verzorging
Het begrip ‘preventief contact’ omvat alle verstrekkingen in
het kader van:
1. de raadplegingen, afgezien van de spoedraadplegingen en de raadplegingen waarbij de tandarts zich naar
de woning van de patiënt begeeft� De raadplegingen
worden beschreven in de nomenclatuur: het gaat hier
om het mond- en tandonderzoek van de patiënt, met
het oog op een diagnose of de behandeling van een
aandoening, alsook op de opmaak en de ondertekening
van de documenten betreﬀende dit onderzoek� Aangezien de honoraria voor de raadpleging in het kabinet van een beoefenaar van de tandheelkunde NOOIT
gecumuleerd mogen worden met de erelonen voor de
tandheelkundige verstrekking, werd het getuigschrift
over de raadpleging, in deze studie, als een preventief
contact beschouwd� De dringende raadplegingen werden ondergebracht bij de bewarende verzorging�
2. het mondonderzoek,
3. het opvullen van groeven en putjes,
4. de tandsteenverwijdering, met inbegrip van de parodontologische verzorging�

verstrekking

Leeftijd van
01/07/2008 tot
30/04/2009

Leeftijd van tot
01/07/2008

Tandextractie

Vanaf 60 jaar

Vanaf 66 jaar

Van 15-60 jaar
Tandextractie bij een gerechtigde die
beantwoordt aan een van onderstaande
voorwaarden

Van 15-66 jaar

De specifieke terugbetalingsvoorwaarden hebben te
maken met de aanwezigheid van bepaalde aandoeningen
of handicaps 3:
1. tandextractie naar aanleiding van een osteomyelitis, een
radionecrose, een chemotherapie, een behandeling met
ioniserende of immunodepressieve straling;
2. tandextractie voor de sanering van de mond in het kader
van een radiotherapie aan hoofd of hals, een chemotherapie, een openhartoperatie, een overplanting van
organen, een behandeling met ioniserende of immunodepressieve straling;
3. tandextractie, gezien de onmogelijkheid voor de rechthebbende om, zonder de hulp van een derde, die juist
een mondhygiëne te verwerven of te behouden, omwille
van een blijvende handicap�

De parodontale zorg
Het parodontale onderzoek met DPSI-test 2 werd in
deze studie ondergebracht bij de parodontologie, niet
bij de preventieve verzorging� De parodontologie werd
pas onlangs ingeschreven in de nomenclatuur van de
verplichte verzekering: terugbetaling door de verplichte
verzekering van “het bilan” is toegestaan sinds januari
3
2

Dutch periodontal screening index : Gingivale en parodontale
gezondheidsindex

Deze voorwaarde geldt sinds 01/06/2007� De leeftijdsgroepen, waarvoor
de tandextracties niet terugbetaald worden, zijn in 2012, de groepen van
18-55 jaar�
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Ta b e l 2

Lijst van de stomatologische verstrekkingen die uitgevoerd mogen worden door tandartsen
Nomenclatuurcode

§ nomenclatuur

Titel in het Frans

Titel in het Nederlands

317122

14.L

EXERESE TUMEURS INTRABUCC.BENIGNES

EXERES GOEDAARDIGE INTRABUCC.TUMORS

317170

14.L

FRENECTOMIE

FRENECTOMIE

317181

14.L

FRENECTOMIE

FRENECTOMIE

317192

14.L

INCISION INTRABUCC.ABCES DENTAIRE

INTRABUCC.INSNIJDEN ABCES DENTALE

317203

14.L

INCISION INTRABUCC.ABCES DENTAIRE

INTRABUCC.INSNIJDEN ABCES DENTALE

317214

14.L

EXTRAC.S/ANEST.GEN.8 DENTS AU MOINS

EXTRAC.O/ALG.ANEST.MINIMUM 8 TANDEN

317225

14.L

EXTRAC.S/ANEST.GEN.8 DENTS AU MOINS

EXTRAC.O/ALG.ANEST.MINUMUM 8 TANDEN

317236

14.L

Tandextractie DE DENT INCLUSE

EXTR.GEIMPACT.OF GERETINEERDE TAND

317240

14.L

Tandextractie DE DENT INCLUSE

EXTR.GEIMPACT.OF GERETINEERDE TAND

317251

14.L

EXTRACT.ANEST.GEN.MOINS DE 8 DENTS

EXTRACT.ALGEM.ANEST.MINDER 8 TANDEN

317262

14.L

EXTRACT.ANEST.GEN.MOINS DE 8 DENTS

EXTRACT.ALGEM.ANEST.MINDER 8 TANDEN

317295

14.L

CONFECT.ET POSE PROTH.RADIFERES,ETC

VERV/PLAATSEN RADIUMHOUD.PROTH.,ENZ

317306

14.L

CONFECT.ET POSE PROTH.RADIFERES,ETC

VERV/PLAATSEN RADIUMHOUD.PROTH.,ENZ

317376

14.L

EXTRAC.MIN 8 DENTS EN MILIEU HOSP

EXTRAC.MIN.8 TANDEN IN ZH.MILIEU

317380

14.L

EXTRAC.MIN 8 DENTS EN MILIEU HOSP

EXTRAC.MIN.8 TANDEN IN ZH.MILIEU

317391

14.L

EXTRACT.MOINS DE 8 DENTS MILIEU HOSP

EXTRACT.MINDER 8 TANDEN ZH.MILIEU

317402

14.L

EXTRACT.MOINS DE 8 DENTS MILIEU HOSP

EXTRACT.MINDER 8 TANDEN ZH.MILIEU

317413

14.L

EXAMEN AVANT TRAITEM.ORTHOGNATHIQUE

ONDERZOEK VOOR ORTHOGNATISCHE BEHANDELING

De stomatologische verzorging
Bepaalde soorten van tandverzorging zijn opgenomen in
de nomenclatuur van de stomatologie. Het gaat hier om
‘kleine ingrepen’, zoals de extractie van een tand die niet wil
doorbreken, extractie van meerdere tanden onder algehele
anesthesie in het ziekenhuis, een exerese of het aanbrengen
van radifere protheses. Dergelijke verstrekkingen mogen uitgevoerd worden door tandartsen.
1. De stomatologische extracties zijn geklasseerd in de
rubriek ‘extracties’.
2. De radifere protheses zijn geklasseerd in de rubriek
‘prothese’
3. Alle overige stomatologische verstrekkingen horen thuis
in de rubriek ‘stomatologie’.
Voor details over de bestudeerde verstrekkingen, zie tabel 2.

De orthodontische behandelingen
De Orthodontische behandeling wordt terugbetaald mits
de indiening van de aanvraag voor de 15e verjaardag. De
adviserend geneesheer van het ziekenfonds moet zijn toestemming geven. De terugbetaling gebeurt in de vorm van
een vast bedrag tot de leeftijd van 22 jaar. Een verlenging na
de 22e verjaardag of afwijkingen op de leeftijdsgrens kunnen

in uitzonderlijke gevallen toegekend worden, op advies van
de Technische Tandheelkundige Raad.
Een dergelijke orthodontische behandeling wordt pas uitgevoerd, nadat alle definitieve tanden verzorgd zijn. Vooraf
treft men dus vaak conserverende verzorging aan.

De protheses en orale implantaten
De wegneembare protheses worden pas terugbetaald vanaf
de 50e verjaardag (of ze nu volledig of gedeeltelijk zijn), tenzij
de patiënt een blijvende handicap vertoont of lijdt aan een
bepaalde aandoening (malabsorptiesyndroom en colorectale aandoeningen, mutilerende ingreep aan het spijsverteringsstelsel, het verlies van tanden naar aanleiding van
osteomyelitis, radionecrose, chemotherapie of ioniserende
bestraling, het ontbreken van tanden of aangeboren malformaties, extracties met het oog op een openhartoperatie,
overplanting of een immunodepressieve behandeling). De
leeftijdsvoorwaarde geldt voor de plaatsing, de herstellingen
en de vervanging.
Orale implantaten worden pas terugbetaald vanaf de 70e
verjaardag bij een ernstige disfunctie van een volledige wegneembare prothese. Het aantal situaties is dus heel beperkt.
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De radiografieën
De radiografische verstrekkingen worden terugbetaald naargelang het aantal verschillende clichés� Ze mogen gecumuleerd worden met andere tandheelkundige verstrekkingen�

7� Begripsomschrijving
RVV – niet-RVV�

De conserverende verzorging
Hiermee worden alle andere soorten van terugbetaalde
verzorging beoogd� Deze verzorging omvat, naargelang
de leeftijd van de patiënt:
• het herstellen van tanden
• het opvullen van caviteiten
• de behandeling en het opvullen van een kanaal
• het herstellen van een knobbelpunt of een incisieboord
• het volledig herstellen van een kroon
• de raadplegingen met een urgentietoeslag

5� Toelichting van een begrip:
het begrip gemiddelde

• RVV = rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, dit wil zeggen onder andere
voordelen op een hoger terugbetalingstarief van de verplichte verzekering dan de gewone rechthebbenden� De
voorwaarden om hiervan te genieten, hangen samen met
het niveau van de inkomsten van het gezin� Sommige
personen genieten van dit voordeel dankzij een ander
sociaal voordeel: zij ontvangen een Integratietegemoetkoming of OCMW-steun, ze zijn erkend als gehandicapte
door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of
het RIZIV (of ze hebben een kind dat hiervan geniet) of ze
ontvangen een IGO (inkomensgarantie voor ouderen)� Als
de voorwaarden vervuld zijn, dan wordt het RVV-statuut
toegekend aan alle personen die deel uitmaken van het
gezin van de persoon die het recht opent�
• Niet-RVV = de gewone rechthebbende.

Het gemiddelde per lid is het gemiddelde van het geheel
van de personen, gedekt door de verplichte verzekering,
ongeacht of zij al dan niet een tegemoetkoming ontvangen
hebben van de verplichte verzekering in de tandverzorging,
dit wil zeggen voor de verzorging die aan de verplichte verzekering aangerekend mag worden door een tandarts, maar
ook uitgevoerd mag worden door een stomatoloog�
Het gemiddelde per consument (of patiënt) is het gemiddelde op alle personen die ten minste 1 terugbetaling ontvangen hebben van de verplichte verzekering�

6� Toelichting van een
begrip: de vermelde leeftijd is
die in 2008�
De opgegeven leeftijden zijn de leeftijden van de leden,
eind 2008� Aangezien de consumptie bestudeerd wordt in
de jaren die voorafgaan, zal men dus bijvoorbeeld het volgende moeten lezen: de leden die 18 jaar oud zijn in 2008
(de cohort van 18 jaar), hebben in de vijf vorige jaren (dit is
tussen 13 en 18 jaar) x euro uitgegeven�

Als er aan de voorwaarden
voldaan is, wordt het RVV-statuut
toegekend aan alle gezinleden
van de rechthebbende.
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De frequentie van de contacten
met de tandarts
Er worden 2 indicatoren voorgesteld:
• de totale frequentie of het aantal contacten tijdens de 5
observatiejaren,
• de regelmaat van de contacten of het aantal jaren tijdens
dewelke men ten minste 1 contact heeft gehad met de
tandarts� Wij beschouwen die contacten als regelmatig,
wanneer we contacten vastgesteld hebben tijdens ten
minste 3 verschillende kalenderjaren over een periode van
5 observatiejaren�1

1� Het totale aantal contacten
met de tandarts over een
periode van vijf jaar
Een aanzienlijk percentage van de leden heeft geen
enkel contact gehad met zijn tandarts tijdens de observatieperiode van 5 jaar 2.
• 25% van de leden (alle leeftijdsgroepen samen) heeft geen
enkel contact gehad met de tandarts�
• Het percentage van de leden die geen enkel contact
gehad hebben met de tandarts tijdens de periode 20042008 is lager dan 10% bij de adolescenten� Het neemt toe,
naarmate de leeftijd stijgt, boven de cohorten van de personen die de leeftijd van 15 jaar bereikt hebben in 2008�
• Boven de cohort van 58 jaar, is het zo dat meer dan 20%
van de leden geen enkel contact heeft gehad met een
tandarts� Heeft dat louter met de leeftijd te maken? Of is
het gewoon het eﬀect van een cohort van personen die
in hun jeugd nauwelijks in contact zijn geweest met de
tandarts?
• Dit percentage neemt toe tot 35%, boven de leeftijd van
80 jaar�
• Het percentage overstijgt de 50%, boven de leeftijd van
93 jaar�

1

2

Nota Bene : dit begrip ‘regelmaat’ verschilt volledig van de notie die
gebruikt werd in bovenvermelde enquête, waar men ging kijken
naar de facturering van ten minste 3 verstrekkingen, afgezien van
spoedraadplegingen, ongeacht de periode�
Zie ook de studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen ‘Tandverzorging:
consumptieprofiel van de leden MLOZ’, september 2005 door Dr Katrien
VAN RIE�

Globaal, bedraagt het percentage van de leden met 1 à 5
contacten in 5 jaar, 35%� Het percentage is het hoogst bij
de cohorten van 5 à 10 jaar, gevolgd door die van 21-25
jaar� Het percentage gaat vervolgens in dalende lijn tot de
leeftijd van 45 jaar� Na 45 jaar, blijft het percentage constant,
los van de leeftijd�
Eigenlijk is het zo dat het percentage van de leden met frequentere contacten dan 5 afneemt, naarmate de leeftijd
toeneemt, ten voordele van een groeiende trend van leden
zonder het minste contact met een tandarts�

Figuur 1

verdeLing van de Leden voLgens het aantaL contacten met
een tandarts tussen 2004 en 2008, Per LeeFtijdsjaar

■ 6 en meer / ■ van 1 t�e�m� 5 / ■ 0

2� De regelmaat van de
contactens
De meerderheid van de leden gaat niet elk jaar naar de
tandarts�
• Nauwelijks 31% van de leden heeft jaarlijks een bezoek
gebracht aan zijn of haar tandarts, 4 jaar op 5� Dit percentage scmanlt met de leeftijd: 50% en meer voor de cohort
in de leeftijdsgroep van 11 tot 16 in 2008�
• 2 adolescenten op 3 brengt ten minste één keer om de
twee jaar een bezoek aan de tandarts� Bij de jongvolwassenen (20-25 jaar), gaat het nog om één op twee� Boven
de 50 jaar, stellen we een gestadige daling vast�
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• 30% van de leden van 12-16 jaar heeft overigens jaarlijks de tandarts bezocht in de periode van vijf jaar die
voorafging�
• Bij de leeftijdsgroep van 40-73 jaar, heeft slechts 20% jaarlijks een bezoek gebracht aan de tandarts�

Figuur 3

Percentage van de Leden zonder enig contact met een
tandarts, Per LeeFtijdsjaar, naargeLang het gesLacht en
het rvv-statuut

Figuur 2

verdeLing van de Leden naargeLang het aantaL jaren met
ten minste ÉÉn contact met de tandarts, Per LeeFtijdsjaar

■ niet-RVV man
■ RVV man

Contacten : ■ geen / ■ 1 jaar / ■ 2 jaren / ■ 3 jaren /
■ 4 jaren / ■ 5 jaren

3� De kenmerken van de leden
en de regelmaat van hun
contact met de tandarts�
De sociale status, het geslacht
en de leeftijd
We stellen vast dat de mannen RVV verhoudingsgewijs
minder vaak een contact gehad hebben met een tandarts,
ongeacht hun leeftijd� Bij de mannen tussen de 27 en de
35 jaar, stellen we echter geen enkel verschil vast tussen
RVV en niet-RVV�
De vrouwen RVV zijn verhoudingsgewijs talrijker dan
de vrouwen niet-RVV om geen contact gehad te hebben
met een tandarts (de leeftijd speelt daarbij geen rol). De
verhouding van de vrouwen niet-RVV zonder een contact
met de tandarts stijgt na 75 jaar (na die leeftijd, halen zij de
mannen niet-RVV in)� (figuur 3)

De sociale status, het geslacht,
de leeftijd en de woonplaats
Wij beschouwen de contacten als regelmatig, wanneer we
contacten vastgesteld hebben tijdens ten minste 3 verschillende kalenderjaren, over een periode van 5 observatiejaren�

■ niet-RVV vrouw
■ RVV vrouw

Bij de niet-RVV’s, is het percentage van de leden zonder
enig contact met de tandarts, hoger in Vlaanderen dan
in Wallonië. Er is een opvallend verschil tussen Brussel en
Wallonië bij de mannen boven de 60 jaar en de vrouwen
vanaf 45 jaar� Bij de vrouwen, zijn de observaties gemeenschappelijk voor de RVV’s en de niet-RVV’s� Bij de volwassen mannen, is het daarentegen zo dat het percentage van
de leden die regelmatig een contact gehad hebben met
een tandarts, hoger is in Wallonië dan in Vlaanderen, én
hoger te Brussel dan in Wallonië� De regionale verschillen
zijn gemeenschappelijk bij vrouwen RVV en niet-RVV, maar
zijn dat niet bij de mannen� Deze observatie drukt ons met
de neus op de realiteit van de regionale schommelingen�
Bij de mannen, stellen we overigens een omkering vast van
de verhouding niet-RVV en RVV in de 3 gewesten� De mannen RVV hebben vaker regelmatige contacten met tandartsen in het begin van hun volwassenheid� De oudere mannen niet-RVV gaan verhoudingsgewijs regelmatiger naar de
tandarts dan de RVV’s� Alleen de leeftijd van die wijziging
scmanlt van gewest tot gewest� In Brussel, is dat het geval bij
de generaties die ouder zijn dan 60 jaar� Deze omkering van
de trend is in Wallonië al voelbaar op 40 jaar, in Vlaanderen
geldt dat vanaf 30 jaar�
Het is in alle gewesten zo dat het percentage van de leden
die regelmatig naar hun tandarts stappen begint te dalen
vanaf de volwassenheid en naargelang men ouder wordt�
De personen niet-RVV ontsnappen echter aan die trend� Het
percentage van de leden met een regelmatig contact stijgt
eerst rondom het 40e levensjaar (behalve voor vrouwen te
Brussel) om vervolgens geleidelijk te dalen, naargelang de
leeftijd toeneemt, dit vooral vanaf de leeftijd van 75 jaar�
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Figuur 4a

Percentage van de vrouwelijke leden die regelmatig een
contact hebben met de tandarts, per leeftijdsjaar, volgens
hun statuut RVV en het gewest waarin zij wonen

– – – Brussel niet-RVV vrouw
– – – Vlaanderen niet-RVV vrouw
– – – Wallonië niet-RVV vrouw

— — Brussel RVV vrouw
— — Vlaanderen RVV vrouw
— — Wallonië RVV vrouw

Figuur 5b

Percentage van de mannelijke leden die regelmatig een
contact hebben met een tandarts, per leeftijdsjaar,
volgens hun statuut RVV en het gewest waarin zij wonen

Volgens dit RIZIV onderzoek, heeft slechts 9,5% 3 van de
bevolking geen contact gehad met een tandarts in de
periode 2005-2009. Wij hebben dus geprobeerd om onze
observaties MLOZ te standaardiseren (per leeftijdsgroep,
geslacht, gewest en statuut RVV ). Bij gebrek aan een
toereikend ledental, werden de resultaten van het onderzoek
niet gekruist per leeftijdsgroep, geslacht, gewest en
statuut RVV. We hebben dus als hypothese moeten nemen
dat de gegevens van de steekproef, gepresenteerd per
leeftijdsgroep en gewest, voor 15% bestonden uit RVV ‘s en
voor de helft uit vrouwen in elke regionale leeftijdsgroep. Wij
bekomen aldus een gestandaardiseerd globaal percentage
van 17,7% op basis van de data MLOZ. Het percentage,
opgebouwd op basis van de data MLOZ, is dus duidelijk
hoger. De omvang van de steekproef biedt waarschijnlijk
een gedeeltelijke verklaring voor dit verschil. De ledentallen
zijn in de studie van het RIZIV immers zeer laag in het Brussels
gewest. Ze zijn daar immers lager dan 20 personen in het
gros van de leeftijdsgroepen in het Brussels gewest, terwijl
de MLOZ voor deze studie kan rekenen op meer dan 20.000
individuen in elke leeftijdsgroep, opgesplitst per gewest. Het
is ook niet uit te sluiten dat er een selectie fout geslopen
zou zijn in de selectie van het RIZIV-onderzoek (een grotere
bereidheid om deel te nemen aan de enquête, wanneer
men net tandverzorging nodig heeft gehad).
Figuur 6

Percentage van de leden die geen enkel contact hebben
gehad met een tandarts, per leeftijdsjaar, naargelang het
geslacht, het RVV-statuut en het gewest waar het lid woont

– – – Brussel niet-RVV man
– – – Vlaanderen niet-RVV man
– – – Wallonië niet-RVV man

• • • • Brussel RVV man
• • • • Vlaanderen RVV man
• • • • Wallonië RVV man

Wat de populatie betreft die geen enkel contact heeft gehad
met de tandarts, moet worden opgemerkt dat de profielen
duidelijk minder uiteenlopend zijn van gewest tot gewest
en tussen RVV en niet-RVV. Alleen de mannen RVV, vertonen
een percentage dat duidelijk hoger is dan de niet-RVV.

——
••••
——
••••
——
••••

Het ontbreken van enig contact met de tandarts blijkt meer
voor te komen bij de populatie MLOZ dan in de steekproef,
die bestudeerd werd in het onderzoek dat gesponsord werd
door het RIZIV.
3

Brussel niet-RVV man
Brussel RVV man
Vlaanderen niet-RVV man
Vlaanderen RVV man
Wallonië niet-RVV man
Wallonië RVV man

–––
——
–––
——
–––
——

Brussel niet-RVV vrouw
Brussel RVV vrouw
Vlaanderen niet-RVV vrouw
Vlaanderen RVV vrouw
Wallonië niet-RVV vrouw
Wallonië RVV vrouw

RIZIV, eindrapport van het project: dataregistratie- en evaluatiesysteem
mondgezondheid van de Belgische bevolking 2008-2010, gepubliceerd
in juni 2011, p.80, tabel 35.
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Tot slot, moet nog worden opgemerkt dat de bestudeerde
periodes niet identiek zijn� In 2008 en 2009, werd de kosteloosheid respectievelijk uitgebreid tot de leeftijdsgroep
van 15 jaar, en tot die van 18 jaar� De ruchtbaarheid die de
media gegeven hebben aan dit initiatief, kan sommigen
aangespoord hebben tot een raadpleging in de loop van
het jaar 2009� Dit verschil in percentage is gericht� Dit doet
geen afbreuk aan de conclusies van de studie van het RIZIV
over mondgezondheid, waarin de patiënten ondervraagd
worden over hun voedingsgewoonten en over tandhygiëne�
We moeten gewoon voorzichtig zijn bij de interpretatie van

dit alles� De verdeling van de populatie MLOZ is overigens
niet-representatief voor de bevolking in haar geheel, zeker
als we het regionale niveau bekijken� We stellen dan ook
gedetailleerde statistieken voor, waarin tegelijk vergelijkingen worden gemaakt met alle belangrijke criteria�
De conclusie is dat het sociaal statuut, het geslacht, de
leeftijd en het woongewest een invloed hebben op de frequentie van de contacten met de tandarts en vooral op hun
regelmaat� De kampioenen van de regelmaat zijn vrouwen,
jonger dan 45 jaar, vooral (maar niet uitsluitend) in Vlaanderen en niet alleen bij de niet-RVV�

de aard van de verzorging
tijdens het contact met de tandarts
1� Incidentie van de verschillende soorten van verzorging,
naargelang de leeftijd op het
einde van de periode�
We stellen in de 5 geobserveerde jaren vast dat bepaalde
soorten van verzorging toegediend werden aan een hoog
percentage van personen:
• Op 12 jaar, werden bij een derde van de kinderen ten minste 1 tandextractie uitgevoerd in de 5 voorafgaande jaren
• Op 72 jaar, werd bij 1 persoon op 7 ten minste één tandextractie uitgevoerd in de 5 voorafgaande jaren
• Op 75 jaar, heeft 31% van de personen ten minste 1 soort
van prothesezorg gekregen in de 5 voorafgaande jaren� Dit
percentage houdt aan tot de 90e verjaardag, om daarna
te dalen�
• Op 75 jaar, heeft 7% van de personen ten minste één soort
van stomatologische verzorging gekregen in de 5 voorafgaande jaren�
• Op 15 jaar, heeft 72% van de leden ten minste 1 radiografie
gekregen in de 5 voorafgaande jaren
• Op 15 jaar, heeft 55% van de leden ten minste 1 orthodontische ingreep gehad in de vijf voorafgaande jaren
• Tandextracties gebeuren vooral bij adolescenten� De
curve van het percentage van de personen waarbij ten
minste één tandextractie uitgevoerd werd, is vergelijkbaar
met die van het percentage van de leden die een contact
gehad hebben, met het oog op Orthodontische behandeling� De curves volgen elkaar eigenlijk op� Tandextractie

zou in het gros van de gevallen gebeuren bij kinderen die
een orthodontische behandeling gaan krijgen� Omwille
van de terugbetalingscriteria, blijkt het percentage van de
leden die extracties gehad hebben, significant te zijn vanaf
60 jaar en te stijgen tot 75 jaar� Daarna gaat het percentage
opnieuw in dalende lijn�
• Het percentage van de leden die contacten gehad hadden zonder dat er enige verzorging is gebeurd (tenzij preventieve verzorging of contacten, met het oog op een
raadpleging), is hoger dan 70% tussen 5 en 55 jaar� Na
45 jaar, daalt dit percentage, naarmate de leeftijd stijgt�

Figuur 7

incidentie over een Periode van 5 jaar van de verschiLLende
soorten van verzorging: % van de Leden die ten minste ÉÉn
ingreeP ondergaan hebben, naargeLang hun LeeFtijd in 2008

——
——
——
——

Tandextractie
—— Preventieve verzorging
Prothese
—— Radiografie
Conserverende verzorging —— Stomatologie
Orthodontische behandeling
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2� De frequentie van de verschillende soorten van contacten, vastgesteld tussen 2004
en 2008, naargelang de leeftijd
op het einde van de periode

3� Invloed van het geslacht en
het RVV-statuut op de soort
van contact met de tandarts
Het geslacht en de sociale status hebben een invloed op de
aard van de contacten met de tandarts�

• In totaal bedraagt het gemiddelde van de contacten
6 contacten in een periode van 5 jaar tussen 30 en
65 jaar. Bij de adolescenten is het gemiddelde duidelijk
veel hoger, omwille van orthodontische behandeling: 13
contacten met een tandarts�
• De orthodontische behandeling levert daarentegen, per
lid dat 16 of 17 jaar oud is in 2008, gemiddeld 7 tot 9 zittingen op tijdens de periode van 5 jaar�
• Het gemiddelde aantal contacten met de tandarts neemt
af, naarmate de leeftijd stijgt; de daling wordt opvallend
vanaf 60 jaar� Die daling valt ook apart vast te stellen voor
elke soort van verzorging, behalve voor de contacten met
het oog op een prothese (daar stellen we een geleidelijke
stijging vast, die stabiliseert na de 80e verjaardag)�
• Na de 24e verjaardag, neemt men vooral contact op met
de tandarts voor conserverende verzorging�
• Het gemiddelde van de contacten zonder welbepaalde
verzorging, maar met een radiografie blijft relatief constant
in alle leeftijdsgroepen�
• Contacten voor preventieve verzorging vinden gemiddeld
frequenter plaats bij kinderen en adolescenten: een frequentie van gemiddeld 2 contacten op een periode van 5 jaar�

Protheses
De RVV’s hebben proportioneel vaker een contact met een
tandarts voor een prothese en dit geldt zowel voor mannen als voor vrouwen� Een kwestie van mond- en tandgezondheid? De vrouwen niet-RVV, jonger dan 70 jaar, zijn
verhoudingsgewijs talrijker dan de mannen niet-RVV die
een contact hebben voor een prothese�

Orthodontische behandeling
De RVV’s doen minder vaak een beroep op orthodontische
behandeling dan de niet-RVV’s; aangezien voor deze verzorging nog een remgeld en een toeslag aangerekend wordt
(zoals we later nog zullen zien) zowel aan RVV’s als aan nietRVV ‘s, mogen we aannemen dat de toegankelijkheid van
de zorg hier een rol speelt�
Figuur 9

het Percentage van de Leden die minstens 1 contact gehad
hebben voor een Prothese oF orthodontische behandeLing
met een tandarts, oP basis van hun LeeFtijd oP het einde van
de observatiePeriode en voLgens hun gesLacht en statuut

Figuur 8

het gemiddeLde aantaL contacten met de tandarts,
naargeLang de LeeFtijd oP het einde van de Periode en de
aard van de verzorging.

——
——
–––
–––
——
——
••••
••••
——
——
——
——
——
——
——

Contact voor prothese
Contact voor orthodontische behandeling
Preventieve contact
Contact met radiografie zonder verzorging
Contact met conserverende verzorging
Contact met alle types verzorging
Orthodontische behandeling

man niet-RVV contact voor prothese
vrouw niet-RVV contact voor prothese
man RVV contact voor prothese
vrouw RVV contact voor prothese
man niet-RVV contact voor orthodontische behandeling
vrouw niet-RVV contact voor orthodontische behandeling
man RVV contact voor orthodontische behandeling
vrouw RVV contact voor orthodontische behandeling

Extractie
Het aantal gevallen van extractie is beperkt, rekening houdend met de voorwaarden waarin de verplichte verzekering
een tegemoetkoming toekent�
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Voor de jongste leeftijdsgroepen, kent de verplichte
verzekering enkel een tegemoetkoming toe wanneer de
extractie gebeurt in het kader van een orthodontische
behandeling. We stellen een zeer hoge frequentie vast
bij jongeren die 11 jaar oud waren in 2008: 40% heeft in
de 5 voorgaande jaren ten minste 1 extractie gehad. Voor
de extractie van blijvende tanden 1, kende de verplichte
verzekering voor de bestudeerde periode immers slechts een
tegemoetkoming toe indien het kind jonger was dan 15 jaar.
Wat de melktanden betreft, extractie van dergelijke tanden
wordt door de verplichte verzekering immers terugbetaald,
indien het gebeurt voor de 15e verjaardag. Bij volwassenen,
wordt de extractie enkel terugbetaald door de verplichte
verzekering in het kader van een aantal aandoeningen. De
frequentie wordt hierdoor beperkt tot minder dan 3% bij
volwassenen. Er is enkel sprake van een onvoorwaardelijke
terugbetaling bij de oudste leeftijdsgroepen. De
leeftijdsdrempel scmanlde mettertijd (60 of 65 jaar). 10%
van de 65- plussers heeft tenminste één extractie gehad
tijdens de observatieperiode. De RVV ‘s hebben niet meer
contacten gehad voor de tandextractie dan de nietRVV ‘s tot 60 jaar. De oudere leeftijdsgroepen, waarvoor
de extractie terugbetaald wordt, los van de reden, zijn
proportioneel minder talrijk om dergelijke contacten gehad
te hebben dan de niet-RVV ‘s. De mannen niet-RVV laten
proportioneel vaker tanden trekken dan de vrouwen nietRVV. Ze beschikken daarentegen proportioneel vaker over
een prothese of hebben meer orthodontische behandeling
gehad. Alle andere soorten van verzorging worden minder
frequent geconsumeerd door mannen.

Preventie
De preventie gaat in dalende lijn naarmate de leeftijd
stijgt. Zelfs na de leeftijd van 80 jaar, blijken de vrouwen
nog altijd meer aan preventie te doen dan mannen. Er
wordt meer aan preventie gedaan door niet-RVV ‘s dan door
RVV’s.
De RVV’s doen proportioneel minder aan louter preventieve
contacten: gaan ze gewoon minder naar de tandarts om
‘culturele’ redenen, is het een kwestie van ‘toegankelijkheid’
of hebben ze gewoon een slechter gebit?

Conserverende verzorging
De conserverende verzorging vertoont curves die parallel
zijn met die van de preventie.
De volwassen niet-RVV’s doen proportioneel meer aan
conserverende verzorging dan de RVV’s (zowel mannen
als vrouwen).  
Mannen doen duidelijk minder aan preventieve en conserverende verzorging dan vrouwen, hun statuut (RVV of nietRVV) speelt daarbij geen rol.

Figuur 11

het percentage van de leden die ten minste 1 contact gehad
hebben voor preventieve of conserverende verzorging met
de tandarts, naargelang hun geslacht en status

Figuur 10

het percentage van de leden die ten minste 1 contact gehad
hebben voor een extractie, volgens hun geslacht en status

–––
••••
——
——

1

man niet-RVV contact voor tandextractie
vrouw niet-RVV contact voor tandextractie
man RVV contact voor tandextractie
vrouw RVV contact voor tandextractie

Blijvende tand in tegenstelling tot melktand

••••
••••
——
——
–––
••••
——
——

man niet-RVV contact voor preventieve verzorging
vrouw niet-RVV contact voor preventieve verzorging
man RVV contact voor preventieve verzorging
vrouw RVV contact voor preventieve verzorging
man niet-RVV contact voor conserverende verzorging
vrouw niet-RVV contact voor conserverende verzorging
man RVV contact voor conserverende verzorging
vrouw RVV contact voor conserverende verzorging
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Factoren die gepaard gaan met
de frequentie van de contacten
met de tandarts
Volgens diverse studies spelen niet alleen de leeftijd en het
geslacht een rol bij de vraag of iemand een tandprothese
draagt, een belangrijke factor is daarbij het lage sociaaleconomische statuut� Uit andere studies blijkt dat sociale en
demografische factoren de voornaamste bepalende elementen zijn van de verschillen die vastgesteld worden op
het gebied van de preventie (zoals het poetsen van tanden
of het contact met de tandarts)�
We hebben dus geprobeerd om het gewicht van deze factoren te toetsen aan de contacten met de tandarts en aan de
regelmaat van de contacten met die laatste� Voor de details
van de methodologie en van de statistische resultaten, zie
de bijlagen� De opzoekingen van verklarende factoren is
gebeurd aan de hand van een binomiale logistieke regressie (procedure logit)� De variabelen die onderzocht zijn als
mogelijke verklaringen en waarvan gebleken is dat ze statistisch significant zijn, werden gepresenteerd in het eerste luik
van deze studie� De keuze van de onderzochte variabelen
werd grotendeels ingegeven door de beschikbaarheid van
de data� Er werden meerdere modellen getest� We geven
uitleg bij het model dat de beste score opleverde voor het
criterium -2LogL en waarvan het voorspellend vermogen
het hoogst was (zie bijlage)�
Bij een logistieke regressie wordt het eﬀect van elk criterium
niet gemeten in absolute waarde, maar door het te toetsen
aan een ander criterium van dezelfde variabele� Om de
impact van deze criteria gemakkelijker te begrijpen, maakt
men gebruik van de quoteringsverhouding (odds ratio)�
Het is een begrip dat niet alleen vaak gebruikt wordt in de
epidemiologie, maar ook in het jargon van de wedlopen�
Wanneer een paard 4 gequoteerd staat, dan betekent dit
dat de waarschijnlijkheid 4 keer groter is dat het paard de
koers zal winnen, dan dat het deze zal verliezen� Als dit paard
2 gequoteerd staat tegen een paard Y, dan zijn zijn kansen op
succes tweemaal hoger dan die van het paard Y (zie bijlage)�

1� Wat is de respectievelijke
invloed van de leeftijd, het
geslacht en de sociale status
op het ontbreken van
een contact met de tandarts?
We stellen, op basis van de eerste logistieke registratie die
in bijlage gepresenteerd wordt, vast dat er wel degelijk een
verband is tussen de bestudeerde factoren en de waarschijnlijkheid van een contact met de tandarts�
• Hoe hoger de leeftijd, hoe groter de kans dat er waarschijnlijk geen contact zal geweest met de tandarts tijdens de
bestudeerde periode van 5 jaar� Bij personen, ouder dan 70
jaar, is de kans tweemaal groter dan ze niet naar de tandarts
zullen zijn geweest dan bij jonge volwassenen van 25-29
jaar� De waarschijnlijkheid is zeer goed vergelijkbaar bij de
leeftijdsgroepen tussen 22 en 44 jaar (odds ratio, begrepen
tussen 0�955 en 1�016)� De waarschijnlijkheid dat men niet
op raadpleging zal gaan, is daarentegen veel kleiner bij de
jongste leeftijdsgroepen� Tussen 7 en 21 jaar is de ‘kans’ dat
men helemaal niet naar de tandarts zal gaan, bijna 30% kleiner dan bij de volwassenen van 25-29 jaar� De allerkleinsten
zijn natuurlijk de uitzondering op de regel, aangezien de
waarschijnlijkheid dat men geen tandarts zal raadplegen
veel groter is bij de leeftijdsgroep, jonger dan zes jaar�
• De kans dat mannen helemaal niet naar de tandarts zullen
gaan, is ook 47% hoger dan bij vrouwen�
• In Wallonië, is de kans dat men niet naar de tandarts gaat
hoger (+20%) in vergelijking met Brussel en Vlaanderen�
• Bij de personen, voor wie verzorging in principe gratis
is (RVV en kinderen) op voorwaarde dat ze zich tot een
geconventioneerde zorgverlener wenden, blijkt dat RVV’s,
ondanks die kosteloosheid, twee keer zoveel kans hebben
om geen tandverzorging te krijgen� Toch kunnen we stellen dat die kosteloosheid een positieve invloed heeft op
het bezoek aan de tandarts� Als we die twee tegenstrijdige
trends met elkaar vergelijken, dan ziet het ernaar uit dat de
kosteloosheid wel bevorderlijker is voor de tandverzorging
bij kinderen, dan bij de RVV’s�
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2� Hoe zit het met de respectievelijke invloed van de leeftijd, het geslacht en het sociaal
statuut op de regelmaat van
de contacten?

•
•

centen van 15-21 jaar (model voor de ‘niet-regelmatige
raadpleging ’:odds ratio 0�603)� Jonge kinderen zijn nog
een uitzondering op de regel en dat is ook logisch is, volgens onze definitie van het begrip regelmaat�
De kans is 48% hoger dat mannen niet regelmatig naar
de tandarts zullen gaan dan vrouwen�
In Wallonië is de kans groter dat men niet op geregelde
tijdstippen naar de tandarts zal gaan dan te Brussel (+14%)
en nog groter dan in Vlaanderen (+29%)
Bij de niet-RVV’s is de kans 2 keer kleiner dat ze niet regelmatig naar de tandarts gaan dan bij de RVV’s�
Bij personen die recht hebben op gratis verzorging is de
kans 50% kleiner dat ze niet op geregelde tijdstippen
naar de tandarts zullen stappen� De kosteloosheid heeft
dus wel degelijk een positieve invloed, maar lijkt vooral
een positief eﬀect te hebben bij kinderen, minder bij de
RVV’s, aangezien deze laatste (alle leeftijdsgroepen samen)
2 keer minder kans maken om op geregelde tijdstippen
naar de raadpleging te gaan�

Volgens de tweede logistieke regressie die in bijlage gepresenteerd wordt, is er wel degelijk een link tussen de bestudeerde factoren en de waarschijnlijkheid van een regelmatig
bezoek aan de tandarts� Wij beschouwen de contacten met
de tandarts als regelmatig, wanneer we vaststelden dat de
persoon tijdens de 5 gecontroleerde jaren zijn tandarts op
zijn minst gezien had tijdens 3 van die 5 jaren� De contacten
kregen de code ‘onregelmatig’ mee, wanneer de betrokken
persoon geen enkel contact had gehad of slechts contacten
gedurende één of 2 jaar�

•

• De kans is groter dat personen, van 22-30 jaar niet
regelmatig naar de tandarts zullen gaan dan bij volwassenen van 30-75 jaar. Boven de 75 jaar overstijgt
die kans echter die van de leeftijdsgroep van 25-29 jaar:
de kans is 50% hoger bij de leeftijdsgroep tussen 80 en
84 jaar en 2,5 keer hoger bij wie ouder is dan 85 jaar� De
kans dat men geregeld naar de tandarts gaat, is groter bij
de jongste leeftijdsgroepen� Zo is de kans 30% hoger dat
kinderen tussen 7 en 14 jaar regelmatig naar de tandarts
zullen gaan dan bij volwassenen van 25-29 jaar� De kans
op regelmatige raadplegingen is 40% hoger bij adoles-

Onze conclusie is dus dat de kosteloosheid van de verzorging wel degelijk een invloed heeft op het beroep
dat gedaan wordt op tandartsen: de kans dat men nooit
(of niet-regelmatig) naar de tandarts stapt, neemt hierdoor af, maar lijkt meer invloed te hebben op het gedrag
van kinderen en adolescenten (vooral niet-RVV’s) dan
op de populatie met het RVV-statuut.
De leeftijdsgroep van 22-30 jaar lijkt de goede gewoonten,
aangenomen tijdens de adolescentie, nogal vlug te vergeten: de regelmaat van de contacten met de tandarts neemt
af in die leeftijdsgroep�

•

De kostprijs voor de verplichte
verzekering van tandverzorging
gedurende 5 jaar, per lid dat ten minste
1 contact heeft gehad met de tandarts
Wij hebben de uitgaven van de verplichte verzekering
berekend� Het gaat hier om de uitgaven, vastgesteld tijdens
de periode van 5 jaar = 2004-2008� De resultaten worden
gepresenteerd op basis van de leeftijd op het einde van de
periode� Aangezien de tegemoetkoming van de verzekering
hoger is voor de RVV’s, berekenen wij de momenten van de
verdeling van de kosten voor elk statuut� De karakteristieke
momenten van de verdeling van de kosten worden bere-

kend op het geheel van de leden die hun tandarts op zijn
minst één keer geraadpleegd hebben�
Voor de opvolging van de cohort verzamelen wij, per individu, alle uitgaven� We presenteren vervolgens het gemiddelde van die uitgaven op basis van de leeftijd, die het lid
bereikt heeft, eind 2008� De gemiddelde consumptie per lid
mag dan al de consumptie zijn over een periode van 5 jaar,
die periode is korter voor kinderen, jonger dan 5 jaar in 2008�
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Aangezien de consumptie bestudeerd wordt in de 5 voorgaande jaren, moet men dus lezen dat de leden die 15 jaar
oud zijn in 2008 (de cohort van 15 jaar) of die die leeftijd
bereikt hebben in de 5 voorgaande jaren (dit is tussen 10 en
15 jaar) gemiddeld X euro gekost hebben aan de verplichte
verzekering� Zo kunnen we de uitgaven enigszins gladstrijken, in tegenstelling tot wat er zou gebeuren indien we de
uitgaven zouden opsplitsen, per jaar�

WAT IS dAT JuIST, eeN BOXPLOT ?

De boxplot (box = doos, plot =
grafiek) geeft de verdeling weer
van de geobserveerde waarden .
De grafisch weergegeven
parameters zijn:
• De mediaan (weergegeven
door de lijn tussen de
twee kleurdozen), dit is de
waarde die de bestudeerde
reeks opsplitst in tweede
deelgroepen met hetzelfde
aantal observaties. .
• Het percentiel 25 (Q1) geeft
de waarde aan, waaronder
25% van de observaties zich
bevindt.
• Het percentiel 75 (Q3) geeft de
waarde weer, waarboven 25%
van de observaties uitstijgt.

• P10 en P90 geven een idee
van de geobserveerde uiterste
waarden = de eerste 10%
observaties P10 en de laatste
10% observaties P90.
• Het gemiddelde (weergegeven
door rood onderling verbonden
streepjes en in het vet)
P90

Q3

1� De kostprijs voor de
verplichte verzekering
naargelang het sociaal statuut
en de leeftijd op het ogenblik
van de verzorging
• De tegemoetkoming van de verplichte verzekering
scmanlt rondom de 400 euro in een periode van 5 jaar
voor de niet-RVV’s�
• Die tegemoetkoming scmanlt rond de 600 euro tijdens
de periode van 5 jaar voor de RVV’s�
De terugbetalingen van de verplichte verzekering zijn
gemiddeld 25% à 30% hoger voor een lid RVV dan voor een
lid niet-RVV� Idem voor de overige karakteristieke momenten
van de spreiding: mediaan, kwartielen� Die vaststelling is
logisch, aangezien de remgelden meestal beperkt blijven
tot 25% van de honoraria voor de niet-RVV’s en gelijk zijn
aan 0 voor de RVV’s en voor de kinderen1�
• We stellen ook een stijging vast volgens de leeftijd, maar
deze is veel minder opvallend dan deze die we geobserveerd hadden, wat de frequentie van de contacten betreft�

Mediane

Q1
P10

1

Om te zien voor wie dit kosteloos is en wat kosteloos is, zie de afdeling
Methodologie (p� 8)�

Figuur 12

de bedragen die in totaaL terugbetaaLd werden door de verPLichte verzekering, Per consument, tijdens de observatiePeriode 20042008, oP basis van de LeeFtijd oP het einde van dat tijdvak: de niet-rvv’s
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Figuur 13

de bedragen die in totaaL terugbetaaLd werden door de verPLichte verzekering, Per consument,
tijdens de observatiePeriode 2004-2008, oP basis van de LeeFtijd oP het einde van dat tijdvak: de rvv’s

2� De kostprijs voor de verplichte verzekering naargelang
het sociaal statuut, het geslacht
en de leeftijd op het ogenblik
van de verzorging
De tegemoetkomingen van de verplichte verzekering verschillen nauwelijks in functie van het geslacht� De kosten
zijn iets hoger voor vrouwen, jonger dan 60 jaar, ongeacht
hun statuut�
Figuur 14

het gemiddeLde bedrag van de tegemoetkomingen van de
verPLichte verzekering (Per PatiËnt die naar de raadPLeging
komt) voLgens de LeeFtijd, het statuut en het gesLacht.

—— niet-RVV man
—— RVV man

—— niet-RVV vrouw
—— RVV vrouw

3� De kostprijs voor de
verplichte verzekering
naargelang de aard van de
verzorging

• De verplichte verzekering besteedt het meest aan conserverende verzorging�
• De gemiddelde uitgaven voor protheses stijgen, naarmate
de leeftijd stijgt� Bij de RVV’s, overschrijden de uitgaven
voor protheses de uitgaven voor conserverende verzorging ruimschoots bij de leeftijdsgroep die ouder is dan
65 jaar�
• Adolescenten kosten het meest aan de verplichte verzekering, gezien de terugbetaling van de Orthodontische
behandeling�
• De uitgaven voor radiologie blijven relatief constant naarmate de leeftijd toeneemt� Ze zijn iets hoger bij adolescenten, gezien het ontbreken van een remgeld op die leeftijd�
• De uitgaven voor stomatologie verminderen naarmate
de leeftijd stijgt�
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Figuur 15

bij de niet-RVV leden die hun tandarts raadplegen: de gemiddelde waarde van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering
gedurende een periode van 5 jaar, naargelang de leeftijd en de soort van verzorging

■ Conserverende verzorging
■ Prothese

■ Radiografie
■ Parodonthologie

■ Preventieve verzorging
■ Stomatologie

■ Orthodontische behandeling
■ Tandextractie

Figuur 16

bij de RVV leden die hun tandarts raadplegen: de gemiddelde waarde van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering
gedurende een periode van 5 jaar, naargelang de leeftijd en de soort van verzorging

■ Conserverende verzorging
■ Prothese

■ Radiografie
■ Parodonthologie

■ Preventieve verzorging
■ Stomatologie

■ Orthodontische behandeling
■ Tandextractie
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4� De kostprijs van de
verschillende soorten
tandverzorging, per persoon
die een beroep doet op die
welbepaalde soort verzorging

Figuur 17

uitgaven van de verPLichte verzekering, Per rvv consument
van de desbetreFFende verzorging, in de Periode 2004-2008
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In de vorige grafieken, leek de kostprijs van de verschillende
soorten verzorging erg laag te zijn, aangezien de gemiddelden berekend werden op het geheel van de patiënten,
ongeacht de aard van hun contact met de tandarts� Als we
de uitgaven vergelijken met die van alleen die patiënten die
de desbetreﬀende soort van verzorging consumeren, dan
ziet het beeld er helemaal anders uit: protheses en Orthodontische behandeling zijn wel degelijk de duurste soorten
verzorging�
Als de RVV patiënt verzorging krijgt in het kader van een
prothese, dan bedraagt de gemiddelde uitgave voor die
verzorging 514 euro� Als de RVV patiënt verzorging krijgt in
het kader van Orthodontische behandeling, dan bedraagt
de uitgave van de verplichte verzekering voor de verzorging
in het kader van de Orthodontische behandeling gemiddeld 327 euro�

Voor de patiënten niet- RVV, zijn de uitgaven van de verplichte verzekering per definitie lager�

Figuur 18

Bij de niet-RVV’s, zijn de uitgaven lager, maar het verschil
is niet alleen te verklaren door het verschil qua remgeld�
De niet-RVV’s doen vaker een beroep op verzorging� Als de
persoon verzorging krijgt in het kader van een prothese,
dan bedraagt de gemiddelde uitgave voor die verzorging
356 euro� Als diezelfde persoon verzorging krijgt omwille van
Orthodontische behandeling, dan bedraagt de gemiddelde
uitgave voor de verzorging in het kader van de Orthodontische behandeling 285 euro�

uitgaven van de verPLichte verzekering, Per niet-rvv
consument van de desbetreFFende verzorging in de Periode
2004-2008
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In totaal is het zo dat, wanneer een patiënt RVV 1 keer of
vaker op raadpleging gaat tijdens de periode van 5 jaar,
de verplichte verzekering ongeveer 567 euro uitgeeft,
per patiënt.
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514 euro voor een prothese en 327 euro
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Het remgeld dat ten laste van de
consument niet-RVV blijft, naargelang
de leeftijd
Als verzekeringsinstelling hebben wij geen volledig zicht
op de facturering van de toeslagen, aangezien de beoefenaars van de tandheelkunde niet verplicht zijn om de aangerekende bedragen te vermelden op de getuigschriften�
Ze moeten dat enkel doen wanneer het remgeld integraal
geïnd werd� We hebben overigens geen idee van alle uitgaven voor tandverzorging, waarvoor de verplichte verzekering geen tegemoetkoming toekent� De volgende tabellen
geven dus slechts een deel weer van de uitgaven die ten
laste van de patiënten blijven: het gedeelte dat overeenstemt met het remgeld voor verzorging die ten laste genomen wordt door de verplichte verzekering�
Tijdens de bestudeerde periode, werd de kosteloosheid van
de verzorging voor kinderen en adolescenten geleidelijk
uitgebreid� Het remgeld was nihil voor alle verstrekkingen
(behalve de Orthodontische behandeling):
• voor 01/07/2008 tot de 12e verjaardag;
• vervolgens van 01/07/2008 tot 01/05/2009 tot de 15e
verjaardag;
• Vanaf 01/05/2009, werd de maatregel uitgebreid tot de
18e verjaardag�
De tandverzorging voor rechthebbenden tot de 18e verjaardag is enkel volledig gratis tandartsen die geconventioneerd zijn. Tandartsen die niet geconventioneerd zijn,
hoeven zich niet aan die tarieven te houden; wie slechts
gedeeltelijk toetreedt, hoeft zich slechts aan de tarieven
te houden op bepaalde uren� Het is dus bij die laatsten
mogelijk dat de patiënt een toeslag moet betalen voor een
behandeling die toegediend wordt buiten de uren van de
overeenkomst�
Op de volgende tabellen, presenteren wij de verdeling van
de remgelden, vastgesteld voor de consumenten op basis
van hun RVV-statuut, dit om een nauwkeuriger beeld te
hebben van de kostprijs die ten laste van de patiënt blijft
over de periode van 5 jaar consumptie van terugbetaalbare
verzorging�

1� De remgelden volgens de
leeftijd en het RVV-statuut
Het gemiddelde en het percentiel 75 vertonen gelijkwaardige waarden voor de RVV’s� De uitgaven gedurende een
periode van 5 jaar voor volwassen mannen RVV, zijn niet
hoger dan 50 euro bij 3/4 van hen. Aan het percentiel 95,
zijn de remgelden lager dan 100 euro� Voor de RVV’s, stijgen
de remgelden niet naarmate de leeftijd toeneemt�
Figuur 19

bedragen van de remgeLden, gemiddeLde Per rvvconsument, geobserveerd over de Periode 2004-2008,
naargeLang de LeeFtijd oP het einde van de Periode

Voor de niet-RVV’s, zijn de remgelden niet hoger dan
350 euro voor het percentiel 95� Voor de leeftijdsgroep van
15-21 jaar (leeftijd waarop de kosteloosheid nog niet tot
18 jaar gold voor de bestudeerde periode), zijn de remgelden lager dan 250 euro gedurende 5 jaar bij 95% van de
patiënten (percentiel 95)�
Voor de volwassenen niet-RVV, stellen we een geleidelijke
stijging met 50 euro vast voor de leeftijdsgroep van 25
tot 29 jaar naar meer dan 100 euro voor de leeftijdsgroep
75-79 jaar� Bij de jongste leeftijdsgroepen, zijn het de adolescenten die het hoogste remgeld moeten betalen = gemiddeld 78 euro omwille van de Orthodontische behandeling�
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Figuur 20

bedragen van de remgeLden, verdeLing Per consument nietrvv, tijdens de Periode 2004-2008, naargeLang de LeeFtijd oP
het einde van de Periode

2� De remgelden van de
verschillende soorten
verzorging
De preventie vertegenwoordigt ongeveer een vijfde van de
remgelden voor de niet-RVV’s� De radiologie blijft relatief
stabiel in alle leeftijdsgroepen en vertegenwoordigt 8% van
de remgelden van de personen niet-RVV�
Omdat de protheses pas terugbetaald worden door de verplichte verzekering vanaf 50 jaar, gaan ze geleidelijk een
hoger bedrag vertegenwoordigen in de uitgaven van de
patiënten: 14% van de remgelden bij de patiënten van 55-59
jaar tot zelfs 27% bij de personen van 75-49 jaar�

De remgelden hebben vergelijkbare waarden bij mannen
en vrouwen, zowel bij de RVV‘s als bij de niet-RVV’s�
De remgelden van de niet-RVV’s stijgen mee met de leeftijd
tot 75 jaar; bij vrouwen RVV, dalen ze daarentegen lichtjes,
naarmate de leeftijd stijgt�

Naarmate de leeftijd stijgt, zal het aandeel van de de preventieve zorg proportioneel afnemen binnen de remgelden�
De conserverende verzorging gaat eveneens in dalende lijn,
naarmate de leeftijd stijgt: van 78% van de remgelden tussen
20 en 29 jaar gaat het naar minder dan 50% boven de 65 jaar�

Figuur 21

gemiddeLde van de remgeLden voor de Personen die naar
een raadPLeging gaan tijdens de Periode van 5 jaar, Per
LeeFtijdsgroeP, naargeLang de LeeFtijd en het statuut rvv

—— niet-RVV man
—— RVV man

Figuur 22

verdeLing van de remgeLden, Per consument niet-rvv,
voLgens de LeeFtijd oP het einde van de Periode

—— niet-RVV vrouw
—— RVV vrouw

■ Conserverende verzorging
■ Preventieve verzorging
■ Prothese
■ Stomatologie

De remgelden voor ¾ van de mannen RVV
liggen niet hoger dan 50 euro

■ Radiografie
■ Orthodontische behandeling
■ Parodonthologie
■ Tandextractie
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Figuur 23

Remgelden per RVV lid dat de desbetreffende zorg
geconsumeerd heeft, observatie over de volledige periode
2004-2008 : boxplot, per consument
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• Voor de protheses, zijn de remgelden niet hoger dan
220 euro bij 95% van de patiënten. Er worden soms wel
hoge supplementen aangerekend. Wij beschikken voor
die supplementen over data die we verzameld hebben
aan de hand van de uitgaven in de aanvullende verzekering, waarvoor een extrapolatie gemaakt kan worden naar
die leeftijdsgroepen1.
• De remgelden zijn meestal niet erg hoog voor de conserverende verzorging en de preventie.
• Boven de 65 jaar is het zo dat de gemiddelde remgelden voor alle soorten van verzorging naar beneden gaan,
naarmate men ouder wordt, behalve wat de protheses
betreft. De daling van de gemiddelde remgelden voor
de protheses begint pas na de leeftijd van 80 jaar. Boven
de 85 jaar, zijn de remgelden voor protheses gemiddeld
hoger dan de remgelden voor conserverende verzorging.
• Globaal is het zo dat de remgelden voor personen, ouder
dan 65 jaar niet-RVV, hoger zijn dan voor andere leeftijdsgroepen, tenminste als we alle consumenten samen
bekijken.
• De remgelden voor protheses nemen echter toe vanaf
50 jaar en vooral in de leeftijdsgroep tussen 65 en 85 jaar.
• Als we de remgelden bekijken die ten laste zijn van de
consumenten in geval van een prothese, dan stellen we
vast dat deze gemiddeld constant blijven per consument,
ongeacht de leeftijd.

Figuur 24

Remgelden, per niet-RVV lid dat de desbetreffende zorg
geconsumeerd heeft, observatie over de volledige periode
2004-2008 : boxplot per consument
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Zie de volgende afdeling: analyse van de supplementen in het kader van
de verzekering Dentalia Plus (p. 27).

Conserverende
verzorging

Radiografie

Tandextractie

Parodonthologie

Preventieve
verzorging

Orthodontische
behandeling

Prothese

Stomatologie

De conserverende verzorging
daalt naarmate de leeftijd
toeneemt: van 78% van
de remgelden tussen 20 en
29 jaar naar minder dan 50%
boven de 65 jaar.

Totaal verplichte
verzekering

0
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Analyse van de supplementen
in het kader van de verzekering
Dentalia Plus
De observaties van de kostprijs van de tandverzorging in
de verplichte verzekering lijken geruststellend� Dit is echter buiten beschouwing van de informatie waarover de
beheersders van de verplichte verzekering niet beschikken:
• De honoraria die in werkelijkheid aangerekend worden
aan de patiënt: deze gegevens worden nooit medegedeeld aan de ziekenfondsen�
• De prijs van verzorging die niet-terugbetaald wordt in
de verplichte verzekering: deze informatie ontsnapt, per
definitie, aan de beheerders van de verplichte verzekering�
Om aan dat gebrek aan informatie te verhelpen, hebben
wij gebruik gemaakt van de gegevens van de aanvullende
verzekering in de tandzorg� De Onafhankelijke Ziekenfondsen hebben in mei 2007 immers een verzekering voor tandverzorging gelanceerd, die ‘Dentalia plus’ genoemd wordt�
Die facultatieve verzekering is toegankelijk voor de
leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Zij dekt de
tandverzorging, ongeacht of deze nu ten laste genomen
wordt door de verplichte verzekering of niet.
Na 5 jaar werking hebben wij dankzij deze verzekering een
duidelijker zicht op de bedragen die ten laste blijven van
de patiënten�
De verzorging is niet op dezelfde manier geklasseerd als op
de vorige pagina’s� Deze verschillen qua klassering hebben
te maken met de terugbetalingstarieven die Dentalia Plus
toepast� De preventieve verzorging wordt integraal terugbetaald, terwijl het bedrag voor de andere soorten van verzorging lager is: het bedrag verschilt namelijk naargelang
het preventieve gedrag van de patiënt�
• Bij de curatieve verzorging, treﬀen wij de extracties, de
mondradiologie en de raadplegingen aan�
• Het parodontale onderzoek werd geklasseerd bij de preventieve tandverzorging�
• De stomatologie (kleine heelkunde van de mond) die
toegankelijk is voor de tandarts, wordt terugbetaald
door Dentalia en is ondergebracht bij de rubriek curatieve verzorging�

Aangezien de getuigschriften voor verstrekte hulp, ingediend door de leden van Dentalia melding maken van de
bedragen die in werkelijkheid gefactureerd werden, kunnen we een raming geven van de supplementen die aangerekend worden voor verzorging die in aanmerking komt
voor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering�
We krijgen zo een idee van de prijzen die toegepast worden
voor verzorging die niet terugbetaald wordt�
Het is niettemin mogelijk dat extreme kosten ons niet ter
ore komen, aangezien Dentalia werkt met een jaargrens voor
zijn tegemoetkomingen� Het is dus mogelijk dat een patiënt
waarvan de behandeling gespreid zou zijn over meerdere
fases in de loop van het jaar, zijn getuigschriften voor verstrekte hulp voor de laatste fases niet meer zou opsturen,
omdat hij weet dat zijn grensbedrag al bereikt is�
In alle statistieken die hieronder gepresenteerd worden,
maken we een onderscheid naargelang de toekenning van
een terugbetaling of niet door de verplichte verzekering
voor elk zorgtype�

1� Kostprijs per verstrekking
voor de patiënt voor
verstrekkingen die de verplichte
verzekering niet terugbetaalt
Wanneer de verplichte verzekering geen tegemoetkoming
toekent, dan betaalt de patiënt, per geattesteerde verstrekking, gemiddeld 71 euro als het om preventieve verzorging
gaat en 101 euro voor curatieve verzorging� De extracties
maken bijvoorbeeld deel uit van die curatieve verzorging� De
curatieve verzorging is echter niet de duurste verzorging� De
kosten swingen vooral de pan uit bij de protheses (gemiddeld 965 euro) en meer dan 1�800 euro in 10% van de gevallen� De parodontologie kost gemiddeld 229 euro, maar meer
dan 435 euro, in 10% van de gevallen� (zie tabel 3)
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Ta b e l 3

Prijs van de verzorging (€) waarvoor de verPLichte verzekering geen tegemoetkoming toekent: de kostPrijs Per geattesteerde verstrekking
Lower
upper
95%
95%
cL for
cL for
Lower
upper
nomenclatuurcode
n obs
mean
mean
mean 10th Pctl Quartile
median Quartile 90th Pctl 95th Pctl 99th Pctl
Preventieve verzorging
2584
71
66
77
9
28
52
71
105
180
531
Curatieve verzorging
8339
101
97
105
25
35
51
96
190
301
925
Parodontologie
2390
229
216
243
31
78
150
230
435
820
1760
Protheses en implantaten
15358
965
951
979
250
500
740
1200
1800
2450
4600
Orthodontische behandeling
10637
329
322
336
35
78
210
466
755
1000
1700
Ta b e l 4

Prijs (€) van een behandeLing, waarvoor de verPLichte verzekering geen tegemoetkoming toekent
Lower
upper
95%
95%
cL for
cL for
Lower
nomenclatuurcode
n obs
mean
mean
mean Quartile
median
Preventieve verzorging
986
87
75
98
27
52
Curatieve verzorging
2971
128
120
136
38
60
Parodontologie
839
377
343
410
115
250
Protheses en implantaten
4211
1648
1600
1695
615
1200
Orthodontische behandeling
1782
728
693
764
200
469

2� Wat zou de prijs zijn van
een behandeling waarvoor de
verplichte verzekering helemaal
geen tegemoetkoming
toekent?
Om een idee te krijgen van de kostprijs van een behandeling, stellen wij deze absolute waarden voor, niet langer per
geattesteerde verstrekking, maar per patiënt en we beperken ons tot de patiënten die al ten minste 4 jaar verzekerd
zijn bij Dentalia Plus�
De kostprijs van een parodontologische behandeling
zonder tegemoetkoming van de verplichte verzekering,
zou dus gemiddeld 377 euro bedragen gaan, maar zou
oplopen tot meer dan 850 euro bij 10% van de patiënten�
Bij 1 percent van de patiënten zou de kostprijs zelfs hoger
zijn dan 2�790 euro�
De kostprijs van een prothesebehandeling met of zonder implantaat (voor alle soorten samen en ongeacht
het aantal tanden) zou gemiddeld 1.648 euro bedragen.
Voor 10% van de patiënten zou de kostprijs echter oplopen
tot meer dan 3�432 euro en voor 1 percent van de patiënten
zou de kostprijs hoger zijn dan 8�000 euro� Het percentage
van de rechthebbenden op dergelijke verzorging, die niet
in aanmerking komen voor de tegemoetkoming van de
verplichte verzekering, loopt op tot 88%� We mogen aan-

upper
Quartile
85
120
400
2125
1000

90th Pctl
174
254
850
3432
1712

95th Pctl
250
450
1160
4500
2253

99th Pctl
750
1093
2790
8000
3700

nemen dat het hier om een overschatting gaat, aangezien
dergelijke patiënten er natuurlijk belang bij hebben om een
dergelijke aanvullende verzekering aan te gaan� We kunnen
dit echter niet objectiveren� Dit hoge percentage wijst er
overigens op dat er grenzen zijn aan de tegemoetkoming
van de verplichte verzekering voor dergelijke soorten van
verzorging� De voorwaarden voor de tegemoetkoming van
de verplichte verzekering zijn uitermate strikt, aangezien ze
beperkt blijven tot bepaalde aandoeningen1 wat de protheses bij personen, jonger dan 50 jaar betreft�
1

Uittreksel uit de nomenclatuur van de verplichte verzekering, artikel
6”2�2� Die leeftijdsgrenzen gelden niet voor de rechthebbende die
lijdt aan een van de volgende aandoeningen of die zich in een van de
volgende situaties bevindt:
1) malabsorptiesyndromen en colorectale ziektes;
2) mutilerende ingrepen op het spijsverteringsstelsel;
3) een verlies van tanden na een osteomyelitis, een radio necrose, een
chemotherapie of een behandeling met ionisatie-agens;
4) extractie van tanden voor een openhartoperatie, een
orgaantransplantatie, een behandeling met ionisatie- of
immunodepressie-agens;
5) aangeboren of erfelijk ontbreken van talrijke tanden of ernstige
aangeboren of erfelijke misvormingen van de kaakbeenderen of van
tanden�
2�3� {…}
1) Verlies of tandextractie als gevolg van de onmogelijkheid voor de
rechthebbende om een correcte tandhygiëne te verwerven of te
behouden omwille van een blijvende handicap;
2) Verlies of tandextractie als gevolg van een onomstotelijk bewezen
uitzonderlijke aandoening of de behandeling daarvan, wanneer
redelijkerwijze mag worden aangenomen dat het verlies of
tandextractie niet kon worden vermeden, ondanks een correcte
tandhygiëne;
3) De tandextractie die bij een rechthebbende gebeurd is omdat
een openhartoperatie, een orgaantransplantatie, een behandeling
met ionisatie- of immunodepressie-agens gepland was, maar niet
uitgevoerd kon worden”�

29

De kostprijs van de orthodontische behandeling zonder
de tegemoetkoming van de verplichte verzekering zou
dus gemiddeld oplopen tot 728 euro, maar zou meer
dan 1.712 euro bedragen bij 10% van de patiënten. Bij
10 percent van de patiënten, zou het bedrag zelfs hoger zijn
dan 3�700 euro� Het percentage van de patiënten zonder een
tegemoetkoming van de verplichte verzekering, bedraagt
39% bij de rechthebbenden op Orthodontische behandeling� We mogen aannemen dat het hier om een overschatting gaat aangezien de personen die geen recht hebben
op een tegemoetkoming van de verplichte verzekering,
er natuurlijk belang bij hebben om aan te sluiten bij een
dergelijke aanvullende verzekering� Uit dit hoge percentage
blijkt overigens dat dergelijke ingrepen in de lift zitten, zelfs
wanneer het belang ervan niet bewezen is, wat het geval
kan zijn bij volwassenen, maar ook bij kinderen, wanneer de
tegemoetkoming van de verplichte verzekering geweigerd
wordt door de adviserend geneesheer�
Voor de preventieve en curatieve verzorging, gaat het niet
om de kostprijs van de eigenlijke behandeling, maar om die
van de niet-terugbetaalde verzorging, geobserveerd over
een periode van 4 à 4,5 jaar� Het gaat hier om de kostprijs,
per patiënt, die geconfronteerd is geworden met dergelijke
uitgaven die niet terugbetaald worden door de verplichte
verzekering� De kostprijs bedraagt gemiddeld 87 euro voor
preventieve verzorging en 128 euro voor curatieve verzorging� Die gemiddelden stemmen overeen met de waarden
voor het percentiel 75� We stellen tevens vast dat het vrij
vaak gebeurt dat men geconfronteerd wordt met curatieve
verzorging die niet terugbetaald wordt door de verplichte
verzekering, aangezien 16% van de personen die de tandarts
geraadpleegd hebben voor curatieve verzorging, geconfronteerd wordt met een dergelijke situatie� De extracties
maken bijvoorbeeld deel uit van de verstrekkingen die niet
terugbetaald worden door de verplichte verzekering voor
wie ouder is dan 18 jaar�
Bovenop die supplementen, komen dan nog de remgelden die ten laste zijn van de patiënt en waarover we het
al gehad hebben in de vorige afdeling� (zie tabel 4)

3� Supplement in percentage
van de erelonen, wanneer
de verplichte verzekering de
verstrekking terugbetaalt
Wanneer de verplichte verzekering een tegemoetkoming
toekent, dan betaalt de patiënt al dan niet een remgeld volgens zijn statuut en de soort van verzorging� De remgelden
zijn niet zeer hoog, zoals we eerder al gezien hebben�
Als de beoefenaar toegetreden is tot zijn overeenkomst
tijdens de uren waarop de patiënt hem geraadpleegd
heeft, dan is het ook mogelijk dat de tandarts hem een
supplement aanrekent. De aangerekende supplementen
die wij geobserveerd hebben, lijken ons zorgwekkend te zijn�
Ofschoon het gros van de patiënten geen supplement
betaalt voor preventieve en curatieve verzorging, blijken die
supplementen meer dan 114% te bedragen van de erelonen, bepaald door het RIZIV voor 10% van de getuigschriften
voor curatieve verzorging�
Voor de parodontologie, de Orthodontische behandeling,
de protheses en implantaten, wordt in meer dan 75% van
de gevallen (van geattesteerde verzorging) een supplement
aangerekend�
Voor 25% van de gevallen van parodontologie, bedragen
de supplementen bijna het dubbele van de RIZIV-honoraria
(190% van het erelonen tegen het percentiel 75)� We stellen
zelfs vast dat de supplementen zesmaal hoger zijn dan de
erelonen van het RIZIV in 5% van de gevallen�
Voor 25% van de gevallen van Orthodontische behandeling,
lopen de supplementen op tot meer dan het dubbele van
de RIZIV-honoraria (236% van het ereloon aan het percentiel
75)� In 5% van de gevallen, vertegenwoordigen de supplementen zesmaal de erelonen van het RIZIV�

Ta b e l 5

suPPLementen (%) oP de verstrekkingen waarvoor de verPLichte verzekering een tegemoetkoming toekent: in Percentage van de riziv-ereLonen.
Lower
upper
95%
95%
cL for
cL for
Lower
upper
nomenclatuurcode
n obs
mean
mean
mean Quartile
median Quartile 90th Pctl 95th Pctl 99th Pctl
Preventieve verzorging
92107
28
28
29
0
4
28
74
122
278
Curatieve verzorging
112493
41
40
41
0
8
37
114
185
431
Parodontologie
560
147
130
164
16
86
190
367
602
907
Protheses en implantaten
1360
81
74
89
1
34
129
188
246
623
Orthodontische behandeling
29117
189
186
193
37
110
236
432
624
1312
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De supplementen zijn proportioneel lager voor protheses
en implantaten� Die supplementen tellen mee voor 129%
van het RIZIV-honorarium in 25% van de gevallen� In 5% van
de gevallen, lopen ze niettemin op tot 2�5 maal de erelonen van het RIZIV� Wat problematischer is vanuit financieel
oogpunt voor dit type van verzorging, is dat de gevallen die
terugbetaald worden door de verplichte verzekering, relatief
zeldzaam zijn tussen 18 en 50 jaar (zie tableau 5)�

4� De hoogte van de bedragen
van de supplementen,
wanneer de verplichte
verzekering de verzorging
terugbetaalt
De absolute waarde van de financiële bedragen moet met
een korreltje zout genomen worden, omdat de aard van de
verzorging uitermate variabel kan zijn, met alle gevolgen van
dien voor de kostprijs� Wanneer er protheses geattesteerd
worden, dan kan de verzorging immers beperkt blijven tot
de herstelling van protheses, maar kan het ook gaan om het
aanbrengen van een terugbetaalbaar implantaat� Het kan
ook gaan om de vervaardiging van een kroon� De frequentie
van de contacten met de tandarts zal overigens ook een
invloed hebben op de preventieve en de curatieve verzorging� Het is om deze reden dat wij deze absolute waarden
niet langer per geattesteerde verstrekking, maar per patiënt
voorstellen voor alle patiënten die bij Dentalia Plus verzekerd
zijn sinds ten minste 4 jaar�

De supplementen zijn het hoogst voor de orthodontische
behandelingen� Het gemiddelde bedraagt 649 euro, maar
ze overschrijden de 1�513 euro bij 25% van de patiënten en
2�556 euro bij 5% van de patiënten�
In de parodontologie, stellen we vast dat gemiddeld een
supplement van 86 euro aangerekend wordt, per patiënt,
maar 10% van de patiënten heeft meer dan 293 euro betaald�
De parodontologie (curatieve verzorging) wordt nog maar
heel recent terugbetaald door de verplichte verzekering en
het gros van de zorgverleners is niet geconventioneerd�
De protheses en implantaten gaan gemiddeld gepaard
met een supplement (los van de remgelden) dat 362 euro
bedraagt bij de patiënten die dergelijke uitgaven gehad
hebben en die een tegemoetkoming genoten hebben van
de verplichte verzekering� Voor 10% van de patiënten, waren
de supplementen hoger dan 1�163 euro�
Voor de preventieve en de curatieve zorg, bedroegen de
supplementen, geobserveerd over de gekozen periode van
4 jaar, gemiddeld 25 euro, wat de preventieve zorg betreft,
en 76 euro, wat de curatieve zorg betreft� 5% van de patienten wordt echter geconfronteerd met supplementen die
de 259 euro overstijgen voor preventieve verzorging en die
oplopen tot 658 euro voor curatieve verzorging�
Deze cijfers kunnen en mogen misschien niet geëxtrapoleerd worden naar de volledige Belgische bevolking, aangezien het niet uitgesloten is dat de zorgverleners hun tarieven
verhogen, wanneer ze weten dat die supplementen grotendeels terugbetaald zullen worden door de aanvullende
verzekering van de patiënt (zie tabel 6)�

Ta b e l 6

suPPLement (€) voor verzorging, genietend van een interventie in de verPLichte verzekering van de Patient
Lower
upper
95%
95%
cL for
cL for
Lower
upper
nomenclatuurcode
n obs
mean
mean
mean 10th Pctl Quartile
median Quartile
Preventieve verzorging
14822
25
24
26
0
6
26
63
Curatieve verzorging
14953
76
73
79
2
26
81
196
Parodontologie
419
86
74
98
11
41
112
224
Protheses en implantaten
819
362
323
400
4
144
534
888
Orthodontische
3597
649
629
670
110
494
1016
1513
behandeling

90th Pctl
107
310
293
1163
1795

95th Pctl
259
658
598
2699
2556

99th Pctl
750
1093
2790
8000
3700
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Discussie
In 2011 heeft het RIZIV het eindrapport gepubliceerd van het project voor het toezicht
op de mond- en tandgezondheid van de Belgische bevolking� 1 Als we onze observaties vergelijken met die van deze enquête, moeten we vaststellen dat er bij de leden
van de Onafhankelijke Ziekenfondsen meer zijn die niet langsgaan bij de tandarts�
Zowel selectiefouten in de enquête als populatieverschillen kunnen deze verschillen
verklaren: de leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen omvatten namelijk een
groter deel van de Brusselaars en Walen bij wie de afwezigheidsgraad bij de tandarts
het grootst is� Daarom verschaﬀen we uitvoerige en gedetailleerde informatie over
al onze statistieken en maken we de vergelijking met de bepalende kenmerken van
het beroep op tandverzorging (leeftijd, geslacht, RVV-statuut en de regio)�

Deze gegevens
zijn een duidelijke
illustratie van
de hoge kosten
die aan bepaalde
patiënten
aangerekend worden.

Onze observaties in de verplichte verzekering lijken misschien geruststellend, wat de
kostprijs van de tandverzorging betreft� We mogen echter niet uit het oog verliezen dat
de beheerders van de verplichte verzekering niet beschikken over tal van belangrijke
inlichtingen� Enkele voorbeelden:
De erelonen die in werkelijkheid aangerekend worden aan de patiënt� Deze informatie
wordt nooit meegedeeld aan het ziekenfonds�
• De prijs van verzorging die niet terugbetaald wordt door de verplichte verzekering�
De beheerders van de verplichte verzekering beschikken per definitie niet over
dergelijke informatie�
Om die lacune te verhelpen, hebben we gebruik gemaakt van de informatie van de
ingediende facturen bij Dentalia Plus, de aanvullende verzekering voor tandverzorging
van de Onafhankelijke Ziekenfondsen� Hoewel deze verzekering slechts een deel
van de bevolking vertegenwoordigt en zorgverleners hun tarieven kunnen verhogen als ze weten dat een patiënt in aanmerking komt voor een tegemoetkoming
van zijn aanvullende verzekering, zijn deze gegevens een duidelijke illustratie van
de (soms zelfs te) hoge kosten die patiënten worden aangerekend� Het is niettemin
mogelijk dat we niet op de hoogte zijn van de allerhoogste kosten, aangezien de
tegemoetkomingen van Dentalia Plus jaarlijks geplafonneerd worden� Een patiënt
wiens behandeling gespreid is over meerdere fases in de loop van een jaar, zal zijn
getuigschriften voor verstrekte hulp voor die laatste fases misschien niet eens meer
opsturen, als zijn grensbedrag is bereikt�

1

RIZIV, Eindrapport van het project ‘systeem voor de registratie van en het toezicht op de mond- en
tandgezondheid van de Belgische bevolking 2008-2010’, interuniversitaire cel voor Epidemiologie
(Katholieke universiteit Leuven, UCL, ULB, Universiteit Gent, VUB), juin 2011
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Conclusies
De preventie toespitsen op twee leeftijdsgroepen
Volgens de resultaten van deze studie moeten de acties ter bevordering van de controlebezoeken aan de tandarts zich focussen op twee specifieke bevolkingsgroepen:
de jongvolwassenen die aan het begin van hun actieve leven staan (18-30 jaar)
en de vijftigplussers.
De analyses tonen aan dat de regelmaat van contacten met de tandarts sterk varieert
tussen de leeftijdsgroepen� Jongeren die hogere studies aanvatten of die aan het
begin van hun actieve leven staan, verwaarlozen hun regelmatige contacten met
de tandarts� Bij de zestigplussers is een generatie-effect verantwoordelijk voor het
vastgestelde gebrek aan preventie� Aangezien ze nauwelijks bij de tandarts langsgingen in hun jeugd, hebben ze de neiging om te laat naar de tandarts te stappen� Is
het echter vanuit gezondheidsoogpunt of puur economisch nog interessant om de
mond- en tandgezondheid te bevorderen bij die laatste leeftijdsgroep (via protheses
en parodontologische zorg)?

Minder betalen door een preventieve houding
Het remgeld voor de preventie en de bewarende tandverzorging loopt niet echt hoog
op, zelfs wanneer men op geregelde tijdstippen naar de tandarts gaat� Als de tanden
niet meer gered kunnen worden door een gebrek aan verzorging, zal het trekken van
de tanden of het aanbrengen van protheses echter veel meer kosten aan de gebruiker�
Conclusie: beter voorkomen dan genezen!

De groepen met het laagste inkomen sensibiliseren

Ondanks de geleverde
inspanningen rond
de betaalbaarheid blijven
de socio-economische
groepen met de laagste
inkomens (RVV)
onder de verwachtingen
wat de raadpleging
van de tandarts betreft.

Hoewel de verplichte verzekering een meer dan behoorlijke tegemoetkoming toekent
in de tandverzorging en deze zelfs gratis is bij kinderen en de zwakste bevolkingsgroepen, gaan bepaalde bevolkingsgroepen nauwelijks of niet naar de tandarts.
Ondanks de geleverde inspanningen rond financiële toegankelijkheid, blijven de sociale en economische groepen met de laagste inkomens (RVV) onder de verwachtingen, wat de raadpleging voor tandverzorging betreft� De kosteloosheid van de
verzorging lijkt hen helemaal niet aan te sporen om vaker naar de tandarts te
stappen. Het zou kunnen dat ze zich inbeelden dat de kostprijs van die verzorging
erg hoog zal zijn� Zijn ze wel goed op de hoogte van de kostprijs van de meest courante verzorging, van de kosteloosheid van bepaalde soorten van verzorging voor
RVV’s en van de kosteloosheid voor iedereen tot 18 jaar? Andere factoren hebben
allicht ook een invloed� Enkele mogelijke hypotheses: een gezondheidsopvoeding die
nog te wensen overlaat, andere existentiële zorgen waardoor men minder aandacht
besteedt aan de gezondheid …

Conventionering verhoogt financiële toegankelijkheid
Kost een tandartsbezoek te veel voor de patiënt? Dat zou in principe niet mogen als
hij kan langsgaan bij een geconventioneerde tandarts�
We merken echter dat de toegang tot geconventioneerde tandartsen problematisch kan zijn in bepaalde streken. Bovendien beschikt het gros van de geconventioneerde zorgverleners niet over een specialisatie in de orthodontie en de paro-
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Orthodontische
en parodontologische
ingrepen worden
zelden uitgevoerd door
geconventioneerde
zorgverleners: 83%
van de orthodonten
en 73% van de
parodontologen zijn
niet-geconventioneerd.
Dat zorgt voor een
gepeperde rekening.

dontologie. Daarnaast bleek bij de ondertekening van het akkoord 20111 overigens
dat het percentage van de zorgverleners die niet wensten toe te treden, hoog is:
• 83% gedeconventioneerde orthodontisen
• 73% bij de parodontologen
• 30% bij de andere tandartsen
›› In Brussel, Waals-Brabant en de provincie Antwerpen ligt het percentage van de
opzeggingen hoger dan 40%.
›› In de andere provincies schommelt het tussen 14% (Limburg) en 31%
(Henegouwen).
Wanneer de zorgverlener niet geconventioneerd is, zal de rekening gepeperd zijn.
Dat blijkt uit onze analyse van de facturen die verstuurd worden naar Dentalia Plus.
Deze analyse toont namelijk aan dat de toeslagen, uitgedrukt in een percentage van
de wettelijke honoraria, dan zeer hoog zijn. We kunnen hieruit dus afleiden dat de
opzegging van de overeenkomst een domper zet op de financiële toegankelijkheid
van de geneeskundige verzorging.

Beperkte remgelden onder bepaalde voorwaarden
Wanneer de verplichte verzekering een financiële tegemoetkoming toekent,
blijven de remgelden beperkt voor personen met een laag inkomen. Uit de cijfers van de studie blijkt namelijk dat de leden met de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV) die geopteerd hebben voor een geconventioneerde tandarts
en regelmatig een bezoekje gebracht hebben aan die tandarts, gemiddeld 14 euro
betaald hebben voor preventieve verzorging op een periode van 5 jaar. Die leden
met RVV hebben in dezelfde omstandigheden overigens ook gemiddeld 56 euro
uitgegeven voor bewarende verzorging tijdens die periode van 5 jaar. Het remgeld
voor preventie en bewarende tandverzorging is dus niet zo hoog, zelfs wanneer men
regelmatig naar de tandarts gaat. Voor de patiënten die niet in aanmerking komen
voor de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (ongeveer 84% van de Belgische
bevolking) zijn de remgelden hoger. Toch blijft de kostprijs van preventie en de bewarende verzorging redelijk.

Niet-terugbetaalde verzorging kan duurder zijn
Het is hoe dan ook zo dat niet alle tandverzorging terugbetaald wordt door de verplichte verzekering. Voor de verzorging die niet terugbetaald wordt, gelden niet
dezelfde regels qua tariefzekerheid. Geconventioneerde tandartsen hoeven zich voor
dergelijke verzorging namelijk niet te houden aan de tarieven die ze wel moeten
naleven voor verzorging die terugbetaald wordt door de verplichte verzekering.
De bedragen die patiënten moeten besteden aan tandverzorging kunnen buitengewoon hoog zijn als het gaat om verzorging die niet terugbetaald wordt door de verplichte verzekering of wanneer de patiënt zich wendt tot een niet-geconventioneerde
zorgverlener. Dat blijkt ook uit de cijfers van de aanvullende verzekering Dentalia Plus.
De financiële toegankelijkheid van de tandverzorging is dus wel degelijk een
heikel punt, ondanks de inspanningen die de laatste 20 jaar geleverd werden
om de tegemoetkomingen van de verplichte verzekering uit te breiden en beter
af te stemmen op de doelgroepen. We kunnen ons dus afvragen of de aanvullende
verzekering in de huidige context het enige middel is om te ontsnappen aan die
toename van de kosten?

1

Het percentage van de toetredingen tot het akkoord tandartsen-ziekenfondsen van 24 januari
2007 bedroeg op 01/01/2008 69,96 % voor het volledige Koninkrijk. Het akkoord gold voor alle
arrondissementen van het land, behalve in Charleroi, Nivelles en Virton.
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Standpunt MLOZ
Gezien deze resultaten blijven de Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten voor wijzigingen aan de reglementering van de verplichte verzekering en voor nieuwe initiatieven:

Gezien de heersende onzekerheid over de kostprijs
van tandverzorging, ijveren we voor:
• Een inspanning rond de communicatie over de honoraria van de geconventioneerde tandartsen voor verschillende vormen van courante verzorging�
• De verplichting van de tandarts om in te gaan op de vraag voor de opmaak van
een bestek, zodat de patiënt een idee heeft van de finale kostprijs van de behandeling� Hij moet de patiënt ook inlichten over het gedeelte dat te zijnen laste zal blijven
(remgeld en supplement) na de tegemoetkoming van de verplichte verzekering�

Gezien de gebrekkige opvolging van preventieadvies:

Gezien de onzekerheid
over de kost van
tandverzorging,
raden we aan dat de
tandarts verplicht zou
moeten ingaan op
een oﬀerteaanvraag,
zodat de patiënt een
idee krijgt van de
uiteindelijke kostprijs van
de behandeling.

• Het voeren van een communicatiebeleid dat is toegespitst op de tandhygiene en gezondheidsopvoeding bij jongvolwassenen: een bezoek aan een tandarts
is geen luxe! We stellen namelijk vast dat jongvolwassenen hun tandartsbezoek
verwaarlozen tijdens hun hogere studies en aan het begin van hun actieve leven�
• Het versterken van de acties die gericht zijn op bepaalde doelgroepen, met
het oog op een verhoging van de kennis en de actiecapaciteit van de patiënten
en hun omgeving� In het huidige akkoord (2011-2012) werd een project opgenomen dat verdedigd wordt door de Onafhankelijke Ziekenfondsen en dat de
tenlasteneming beoogt van risicopatiënten (bv� personen met een laag sociaal
en economisch niveau en een groot cariësrisico), aangezien ze niet in staat zijn
om zelf hun tandhygiëne te verzorgen of niet aan verzorging kunnen geraken� De
tekst van het akkoord bevat een aanbeveling over het volgen van een individueel
behandelingsplan in het kader van een zorgtraject�

Om de veralgemening van de supplementen tegen te gaan
en de financiële toegankelijkheid te versterken:
• De conventionering aantrekkelijker maken door de opwaardering van
bepaalde honoraria en door de accreditering afhankelijk te maken van de toetreding tot het akkoord� Het is de bedoeling dat de bevordering van de kwaliteit van
de zorg hand in hand gaat met redelijke tarieven� De aanvullende verzekeringen
hebben namelijk als functie om verzorging die niet terugbetaald wordt door de
verplichte verzekering, toch te dekken en om die verzorging financieel toegankelijk
te maken� Jammer genoeg is het waarschijnlijk zo dat deze verzekeringen bijdragen
tot de toename van de prijzen en de niet-toetreding van de tandartsen�
• Lijsten publiceren van geconventioneerde zorgverleners per geograﬁsche
zone en per specialiteit (bv� via een webtoepassing)�
• De vraag van de tandartsen ondersteunen om een orde van tandartsen op
te richten. Deze zou dan sancties kunnen opleggen aan zorgverleners die het al
te bont maken bij de facturering en die verkeerde verzorging zouden toedienen�
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Bijlage: logistieke regressies
1� The LOGISTIC Procedure voor de opmaak van een model voor het feit dat
men nooit naar de tandarts is geweest in een periode van 5 jaar
The LOGISTIC PrOCedure
MoDel inforMATion
Data Set

WORK.SORTTEMPTABLESORTED

Response Variable

consomAO

Number of Response Levels

2

Model

binary logit

Optimization Technique

Fisher’s scoring

Number of Observations Read

1374832

Number of Observations Used

1252028

response profile
ordered value

consomAo

Total frequency

1

0

269363

2

1

982665

p r o b A b i l i T y M o D e l e D i s c o n s o M A o = 0.
MoDel convergence sTATus
Convergence criterion (GCONV=1E-8) satisfied.
MoDel fiT sTATisTics
criterion

intercept only

intercept and covariates

AIC

1303837.4

1129767.9

SC

1303849.4

1130044.9

-2 Log L

1303835.4

1129721.9

TesTing globAl null hypoThesis: beTA=0
Test

chi-square

Df

pr > chisq

Likelihood Ratio

174113.445

22

<.0001

Score

200821.647

22

<.0001

Wald

121795.219

22

<.0001
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Type 3 Analysis of Effects
Effect

DF

Wald Chi-Square

Pr > ChiSq

region

2

2210.1529

<.0001

BIM

1

1829.7833

<.0001

SEXE1

1

6409.2633

<.0001

17

100518.513

<.0001

1

162.5063

<.0001

classeage2008
gratuit
Analysis of Maximum Likelihood Estimates
Parameter
Intercept
Vlaanderen
région
région
Brussel
BIM
0
SEXE1
1
classeage2008
moins de 3ans
classeage2008
4-6 ans
classeage2008
7-14 ans
classeage2008
15-21 ans
classeage2008
22-24 ans
classeage2008
30-34 ans
classeage2008
35-39 ans
classeage2008
40-44 ans
classeage2008
45-49 ans
classeage2008
50-54 ans
classeage2008
55-59 ans
classeage2008
60-64 ans
classeage2008
65-69 ans
classeage2008
70-74 ans
classeage2008
75-79 ans
classeage2008
80-84 ans
classeage2008
85 et plus
gratuit
0

DF
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Estimate
-1.0080
-0.1004
-0.0418
-0.3291
0.1924
3.4386
1.1306
-0.9465
-0.9214
-0.6280
-0.6090
-0.6236
-0.5658
-0.4326
-0.3519
-0.2960
-0.1989
-0.1291
0.0236
0.2481
0.5345
0.9091
0.1010

Standard Error
0.00392
0.00344
0.00398
0.00769
0.00240
0.0184
0.0148
0.0144
0.00941
0.0140
0.0109
0.00999
0.00942
0.00903
0.00918
0.00942
0.00954
0.0105
0.00995
0.00969
0.0107
0.0118
0.00792

Wald Chi-Square
66075.1472
853.4309
110.1155
1829.7833
6409.2633
34839.3379
5830.3309
4341.3165
9577.3025
2009.8884
3136.9052
3899.5732
3604.8541
2295.0147
1469.1384
987.6891
434.6134
151.8019
5.6021
656.1223
2515.1914
5948.2952
162.5063

Pr > ChiSq
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
0.0179
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
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Odds Ratio Estimates
Effect
région Vlaanderen vs Wallonië
région Brussel vs Wallonië
Non BIM vs BIM
SEXE1 man vs vrouw
classeage2008 moins de 3ans vs 25-29 ans
classeage2008 4-6 ans vs 25-29 ans
classeage2008 7-14 ans vs 25-29 ans
classeage2008 15-21 ans vs 25-29 ans
classeage2008 22-24 ans vs 25-29 ans
classeage2008 30-34 ans vs 25-29 ans
classeage2008 35-39 ans vs 25-29 ans
classeage2008 40-44 ans vs 25-29 ans
classeage2008 45-49 ans vs 25-29 ans
classeage2008 50-54 ans vs 25-29 ans
classeage2008 55-59 ans vs 25-29 ans
classeage2008 60-64 ans vs 25-29 ans
classeage2008 65-69 ans vs 25-29 ans
classeage2008 70-74 ans vs 25-29 ans
classeage2008 75-79 ans vs 25-29 ans
classeage2008 80-84 ans vs 25-29 ans
classeage2008 85 et plus vs 25-29 ans
Pas bénéficiaire de la gratuité vs gratuité

Point Estimate
0.785
0.832
0.518
1.469
55.726
5.543
0.694
0.712
0.955
0.973
0.959
1.016
1.161
1.259
1.331
1.467
1.573
1.832
2.293
3.054
4.442
1.224

Association of Predicted Probabilities and Observed Responses
Percent Concordant
Percent Discordant
Percent Tied
Pairs

71.4
27.4
1.1
264693592395

95% Wald Confidence Limits
0.776
0.822
0.502
1.455
53.204
5.324
0.668
0.691
0.921
0.944
0.931
0.988
1.129
1.223
1.293
1.425
1.526
1.779
2.227
2.962
4.300
1.186

Somers’ D
Gamma
Tau-a
c

0.793
0.843
0.534
1.483
58.369
5.770
0.722
0.734
0.990
1.004
0.988
1.046
1.194
1.295
1.370
1.510
1.621
1.887
2.361
3.149
4.588
1.263

0.440
0.445
0.148
0.720

2. The LOGISTIC Procedure voor de opmaak van een model van het feit dat men niet regelmatig naar de tandarts gaat
The LOGISTIC Procedure
Model Information
Data Set

WORK.SORTTEMPTABLESORTED

Response Variable

regulier

Number of Response Levels

2

Model

binary logit

Optimization Technique

Fisher's scoring

Number of Observations Read

1374832

Number of Observations Used

1252028
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Response Profile
Ordered Value

consomAO

Total Frequency

1

0

658979

2

1

593049

P r o b a b i l i t y m o d e l e d i s r e g u l i e r = 0.
Model Convergence Status
Convergence criterion (GCONV=1E-8) satisfied.
Model Fit Statistics
Intercept Only

Intercept and Covariates

1732208.0

1584621.1

SC

1732220.0

1584898.0

-2 Log L

1732206.0

1584575.1

Criterion
AIC

Testing Global Null Hypothesis: BETA=0
Test

Chi-Square

DF

Pr > ChiSq

Likelihood Ratio

147630.906

22

<.0001

Score

122733.129

22

<.0001

Wald

69038.9185

22

<.0001

Wald Chi-Square

Pr > ChiSq

Type 3 Analysis of Effects
Effect

DF

region

2

6438.8638

<.0001

BIM

1

3340.6918

<.0001

SEXE1
classeage2008
gratuit
Analysis of Maximum Likelihood Estimates
Parameter
Intercept
region
Vlaanderen
region
Brussel
BIM
0
SEXE1
1
classeage2008
moins de 3ans
classeage2008
4-6 ans
classeage2008
7-14 ans
classeage2008
15-21 ans
classeage2008
22-24 ans
classeage2008
30-34 ans
classeage2008
35-39 ans
classeage2008
40-44 ans
classeage2008
45-49 ans
classeage2008
50-54 ans
classeage2008
55-59 ans

DF
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

10510.5047

<.0001

17

49437.6845

<.0001

1

1063.0334

<.0001

Estimate
0.7742
-0.1769
0.0135
-0.3397
0.1948
6.8439
1.8338
-0.8044
-0.9493
-0.4210
-0.6177
-0.7643
-0.8400
-0.7957
-0.7457
-0.6893

Standard Error
0.00939
0.00268
0.00315
0.00588
0.00190
0.1494
0.0185
0.0135
0.0107
0.0134
0.0117
0.0113
0.0111
0.0111
0.0113
0.0115

Wald Chi-Square
6800.5089
4354.3686
18.4565
3340.6918
10510.5047
2098.1286
9803.0184
3547.3730
7826.2421
988.7738
2786.2346
4576.8133
5683.6067
5121.0577
4355.9892
3590.6040

Pr > ChiSq
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
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Analysis of Maximum Likelihood Estimates
Parameter
classeage2008
60-64 ans
classeage2008
65-69 ans
classeage2008
70-74 ans
classeage2008
75-79 ans
classeage2008
80-84 ans
classeage2008
85 et plus
gratuit
0

DF
1
1
1
1
1
1
1

Estimate
-0.6453
-0.6019
-0.5180
-0.3083
0.00306
0.4636
0.1898

Standard Error
0.0117
0.0123
0.0122
0.0124
0.0137
0.0158
0.00582

Odds Ratio Estimates
Effect
region Vlaanderen vs Wallonië
region Brussel vs Wallonië
Non BIM vs BIM
SEXE1 man vs vrouw
classeage2008 moins de 3ans vs 25-29 ans
classeage2008 4-6 ans vs 25-29 ans
classeage2008 7-14 ans vs 25-29 ans
classeage2008 15-21 ans vs 25-29 ans
classeage2008 22-24 ans vs 25-29 ans
classeage2008 30-34 ans vs 25-29 ans
classeage2008 35-39 ans vs 25-29 ans
classeage2008 40-44 ans vs 25-29 ans
classeage2008 45-49 ans vs 25-29 ans
classeage2008 50-54 ans vs 25-29 ans
classeage2008 55-59 ans vs 25-29 ans
classeage2008 60-64 ans vs 25-29 ans
classeage2008 65-69 ans vs 25-29 ans
classeage2008 70-74 ans vs 25-29 ans
classeage2008 75-79 ans vs 25-29 ans
classeage2008 80-84 ans vs 25-29 ans
classeage2008 85 et plus vs 25-29 ans
Non Bénéficiaire de la gratuité vs gratuité
Association of Predicted Probabilities and Observed Responses
Percent Concordant
Percent Discordant
Percent Tied
Pairs

Point Estimate
0.712
0.861
0.507
1.476
>999.999
9.749
0.697
0.603
1.023
0.840
0.726
0.673
0.703
0.739
0.782
0.817
0.853
0.928
1.145
1.563
2.477
1.462

65.9
32.7
1.4
390806836971

Pr > ChiSq
<.0001
<.0001
<.0001
<.0001
0.8230
<.0001
<.0001

Wald Chi-Square
3042.0212
2382.0623
1790.4501
616.7620
0.0501
864.2069
1063.0334

95% Wald Confidence Limits
0.706
0.718
0.852
0.870
0.495
0.519
1.466
1.488
>999.999
>999.999
9.378
10.135
0.677
0.717
0.591
0.616
0.997
1.049
0.822
0.859
0.711
0.741
0.659
0.687
0.689
0.718
0.724
0.755
0.765
0.799
0.799
0.835
0.834
0.874
0.907
0.950
1.118
1.172
1.522
1.605
2.401
2.555
1.429
1.496

Somers' D
Gamma
Tau-a
c

0.332
0.336
0.165
0.666
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