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Tandzorg in België in
de periode 2011-2015
Welke verzorging? Welke terugbetalingen?
Welke kosten voor het gezin?

Een gezonde mond duidt op een goede gezondheid, want beschadigde tanden of tandvlees
kunnen ernstige ziektes uitlokken. De WGO zegt het al jaren: “Mond- en tandgezondheid zijn
essentieel voor het algemene welzijn en de levenskwaliteit.” Een gebrekkige mondhygiëne is
niet de enige risicofactor voor mond- en tandaandoeningen: ook verkeerde voeding, roken en
een problematisch alcoholgebruik vormen een risico. Sommige mond- en tandaandoeningen
kunnen gevolgen inhouden voor de algemene gezondheid (infectieziekten, vroegtijdige
bevalling, ...).
Mondbacteriën kunnen zich via de bloedsomloop verspreiden in het hele lichaam: hart,
sinussen, nieren, ogen, gewrichten. Om mond- en tandaandoeningen op te volgen en te
behandelen, en om de patiënt te helpen voorzorgsmaatregelen te nemen die aangepast zijn
aan zijn situatie, is een jaarlijks controlebezoek aangeraden.

De studie analyseert
het beroep op
tandzorg en
de gemiddelde
uitgaven voor de
ziekteverzekering en
de patiënt.
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Volgen de Belgen deze aanbeveling goed op?
Volgens onze bronnen gaat 1 op de 2 Belgen niet jaarlijks naar de tandarts. De resultaten
van de gezondheidsenquête 2013 door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)
bevestigen deze cijfers: ongeveer 40% van de ondervraagde personen1 verklaarde dat ze niet
elk jaar bij de tandarts langsgaan.
Deze onderconsumptie vormt een probleem voor de volksgezondheid. Een van de prioriteiten
van de overheid is de mond- en tandhygiëne van de bevolking te verbeteren en de toegang tot
de zorg te garanderen, vooral voor kansarmen (RVV’s of rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming). In 2015 gaf de sociale zekerheid 878 miljoen euro uit aan tandverzorging, ofwel 3% van alle uitgaven voor geneeskundige verzorging. In werkelijkheid bedragen
de uitgaven veel meer, omdat dit bedrag enkel betrekking heeft op wat de verplichte verzekering (VP) ten laste neemt via de verzekeringsinstellingen. Voor sommigen vormt het bedrag dat
ze zelf moet betalen (remgeld), een drempel voor een tandartsbezoek. Maar het vaak gebruikte
argument van de financiële rem gaat niet in alle gevallen op. We stellen namelijk vast
dat patiënten zelfs voor ‘gratis’ behandelingen, waarbij het remgeld € 0 bedraagt, niet naar de
tandarts gaan. Redenen daarvoor zijn een gebrek aan informatie over het belang van tandzorg,
angst voor de tandarts, verwaarlozing van mond- en tandhygiëne door bepaalde lagen van de
bevolking die dat niet als een prioriteit zien, ...
Naar aanleiding van deze vaststellingen nam de overheid allerlei initiatieven en maakte ze
middelen vrij om mond- en tandverzorging te bevorderen.
Sinds 2009 is tandzorg gratis tot 18 jaar. Behalve voor orthodontische behandelingen krijgen
kinderen tot aan hun 18e verjaardag alle tandzorg terugbetaald aan 100% van de tarieven die
afgesproken zijn in de overeenkomst tussen tandartsen en ziekenfondsen.

Rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV’s) genieten hetzelfde
voordeel voor bijna alle tandverzorging, behalve voor verstrekkingen rond tandprothesen,
mondimplantaten en röntgenfoto’s.
In 2015 zag het mondzorgtraject het licht. Deze maatregel moedigt patiënten aan elk jaar naar
de tandarts te gaan middels financiële sancties voor wie in het vorige kalenderjaar niet bij de
tandarts geweest is. Die persoon betaalt dan meer remgeld.
Aangezien deze problematiek de Onafhankelijke Ziekenfondsen na aan het hart ligt, voerden
we al in 2012 een studie uit over de kosten van tandzorg. We analyseerden zowel de uitgaven
voor de verplichte verzekering als het persoonlijk aandeel voor de patiënt2. Deze brochure is
een update van die resultaten. We hebben hiervoor een database gebruikt met de consumptie binnen de verplichte verzekering door de leden in de periode 2011-2015, aangevuld met
financiële informatie uit de terugbetalingen van de facultatieve verzekering Dentalia Plus. Deze
verzekering voor de leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen dekt de tandzorg die ten laste
blijft van de patiënt, ongeacht of de verplichte verzekering de verzorging terugbetaalt.

1
Van der Heyden J, Charafeddine R
(éd.). Gezondheidsenquête 2013
Rapport 1: Gezondheid en welzijn
WIV-ISP, Brussel, 2014, https://
his. wiv-isp.be/nl/SitePages/
Volledige_rapporten_2013.aspx
2
Leclercq A., De kostprijs van
tandzorg voor de verplichte
verzekering en voor de patiënt.
Studies MLOZ 2012. 40 pagina’s.
http://www.mloz.be/nl/
publicatie/de-kostprijs-vantandzorg-voorde-verplichteverzekering-envoor-depati%C3%ABnt
3
De privé-uitgaven omvatten niet
enkel het remgeld, maar ook
nietofficiële
bijkomende kosten, die we
bepaald hebben op basis van
de terugbetalingsaanvragen van
de leden van de Onafhankelijke
Ziekenfondsen die aangesloten
zijn bij de facultatieve
verzekering Dentalia Plus.

We wilden de volgende vragen beantwoorden:
• In welke mate doen Belgen een beroep op tandzorg (preventieve, curatieve, orthodontische
verzorging,implantaten)?
• Zijn er verschillen naar leeftijd of geslacht, of het feit dat iemand de verhoogde verzekeringstegemoetkoming geniet?
• Wat zijn de uitgaven voor de overheid en de patiënt3?
• Is het mogelijk om de totaalkost van bepaalde behandelingen als orthodontie, implantaten
of uitneembare prothesen te berekenen?
• Welke aanbevelingen kunnen we formuleren voor de overheid, de zorgverleners, de patiënten en de ziekenfondsen?
Deze studie kent beperkingen. Eerst en vooral houdt de referentieperiode (2011-2015) geen
rekening met de effecten van het mondzorgtraject, dat begon in 2016. Ten tweede laat de aard
van de administratieve gegevens niet toe hypotheses te formuleren over de kwaliteit van de
aangeboden verzorging en over de redenen waarom bepaalde bevolkingsgroepen niet naar de
tandarts gaan.

Rudy Van Tielen en Güngör Karakaya,
Experten economische en wetenschappelijke zaken
Departement Vertegenwoordiging en Studies van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
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Doel, gegevens en
klassering
1. DOEL VAN DE STUDIE
We onderzochten voor de periode van 2011 tot 2015 het beroep op verschillende types
tandzorg en hoeveel de gemiddelde uitgaven bedragen voor de verplichte verzekering en
de patiënt. De resultaten worden voorgesteld volgens de leeftijd, het geslacht en het sociaal
statuut (al dan niet recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming) van de patiënt. Om
een overzicht te krijgen van de totale financiële last van tandzorg voor patiënten, analyseerden
we ook de bijkomende kosten die tandartsen aanrekenen voor zowel terugbetaalbare als nietterugbetaalbare tandverzorging.
2. BESCHIKBARE GEGEVENS
Enerzijds is de analyse gebaseerd op de reële terugbetalingsgegevens voor geneeskundige
verzorging aan de leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen (MLOZ) met minstens
1 terugbetaalde verstrekking voor tandzorg tussen 2011 en 2015, en anderzijds op de
terugbetalingsgegevens aan de leden die aangesloten zijn bij de tandverzekering Dentalia Plus.
Verstrekkingen voor stomatologie namen we niet op in deze studie omdat die meestal
uitgevoerd worden door stomatologen en eerder medisch dan verzorgend zijn.
3. KLASSERING VAN DE TANDZORG
Tandzorg dekt een waaier aan verstrekkingen die we kunnen groeperen in 7 categorieën:
• preventieve zorg
• bewarende of curatieve zorg
• tandextracties
• parodontale zorg
• orthodontische behandelingen
• wegneembare prothesen en tandimplantaten
• röntgenfoto’s
Preventieve zorg
Preventieve zorg moet curatieve en parodontale zorg en tandextracties voorkomen.
Het varieert naargelang de leeftijd van de patiënt en omvat voornamelijk de volgende
verstrekkingen:
• mondonderzoek met het oog op diagnose of behandeling van een aandoening
• profylactische reiniging (tandsteenverwijdering).
Curatieve zorg
Curatieve of bewarende zorg moet aandoeningen aan de tand(en) oplossen: aantasting van
het glazuur, het tandbeen, de tandkiem, ... Met deze behandelingen verwijdert de tandarts
zieke weefsels van de tand, en herstelt hij de beschadigde delen met een bouwmateriaal
om de tand zijn vorm en functie terug te geven. Deze verzorging bestaat voornamelijk uit de
behandeling van cariës met zilveramalgaam (steeds minder vaak) of met synthetisch materiaal
met ongeveer dezelfde kleur als de tand (composiet, glasionomeercement, ...).
Extracties
Extracties betreffen zowel tanden als wortels. Voor rechthebbenden tot 18 jaar zijn er
specifieke verstrekkingen: extractie van melktanden of extractie van blijvende tanden, met
name in het kader van preventieve orthodontische extractie. Voor volwassenen is er natuurlijk
alleen de extractie van blijvende tanden. Tussen 18 en 53 jaar is de terugbetaling van extracties
mogelijk in specifieke omstandigheden die verband houden met de aanwezigheid van
bepaalde pathologieën of handicaps (osteomyelitis,chemotherapie, ...)4.
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Vanaf 53 jaar worden extracties terugbetaald zonder voorwaarden. Ter herinnering: deze studie
omvat geen toegediende verzorging door een stomatoloog. Een belangrijke precisering, omdat
veel tandextracties door een stomatoloog uitgevoerd worden in het ziekenhuis. Er zijn veel
verschillende redenen voor deze ‘chirurgische’ extracties, maar dat valt buiten het kader van
deze studie.
Parodontale zorg
Parodontologie is ingeschreven in de nomenclatuur van het RIZIV. De terugbetaling door
de verplichte verzekering van een parodontologisch onderzoek is toegestaan sinds januari
2006, die van tandsteenverwijdering onder het tandvlees sinds 1 mei 2009. In deze studie
is de parodontale balans met de DPSI-test5 ondergebracht in de rubriek ‘Parodontologie’,
en niet bij ‘Preventieve zorg’. Tussen de 18e en de 55e verjaardag wordt subgingivale
tandsteenverwijdering per gebitskwadrant één keer om de drie kalenderjaren terugbetaald.
Orthodontische behandelingen
Orthodontie of dentofaciale orthopedie behandelt afwijkingen aan de vorm van de kaak of
de positie van de tanden. Een orthodontische behandeling kan nooit aangevat of voortgezet
worden in een mond waarvan de tanden niet eerst verzorgd werden. Momenteel moeten we
een onderscheid maken tussen een vroege orthodontische behandeling (vanaf 01/07/2008) en
een regelmatige orthodontische behandeling.
• De vroege orthodontische behandeling (VOB) is bedoeld voor jonge kinderen en wil zo vroeg
mogelijk bepaalde groeiafwijkingen aan de kaak of de positie van de snijtanden aanpakken,
of het gebrek aan plaats voor de blijvende tanden.
• De regelmatige orthodontische behandeling duurt langer en is ingewikkelder. Ze wordt
terugbetaald via een reeks forfaits (een forfait voor de start van de behandeling (code
305631-305642), een forfait voor de sessies van een regelmatige orthodontische behandeling
(code 305616-305620), een forfait voor de onderbreking van de behandeling (code 305653305664), enz.). Hiertoe moet de terugbetalingsaanvraag (kennisgeving aan de adviserend
geneesheer) ingediend worden vóór de 15e verjaardag.
De ziekteverzekering kan tegemoetkomen tot de leeftijd van 22 jaar. Uitzonderlijk kunnen
op advies van de technische tandheelkundige raad een verlenging na de 22e verjaardag of
afwijkingen van de leeftijdsgrens toegestaan worden.

4
Deze afwijking is van toepassing
sinds 01/06/2007. Als niet
voldaan is aan de voorwaarden
van artikel 6 § 3bis, wordt een
tandextractie
tussen 18 en 53 jaar niet
terugbetaald door de verplichte
verzekering.
5
Dutch parodontal screening
index: index voor de gezondheid
van het tandvlees en het parodontium.
6
Het kunstgebit corrigeert de
inzakking van de mond en speelt
een rol bij het herstel van de
klankvorming van de dentale
medeklinkers d en t, waarbij de
tong op de tanden moet steunen.
7
De afwijkingen slaan op situaties
waarbij de patiënt niet per
se 50 jaar moet zijn om een
terugbetaling van de prothese
te genieten. Al naargelang de
pathologie en de leeftijd
van de rechthebbende is het
akkoord van ofwel de adviserend
geneesheer ofwel de technische
tandheelkundige raad vereist.

Wegneembare prothesen en tandimplantaten
Een wegneembare tandprothese (of kunstgebit) is aangewezen bij tandverlies (door een
ongeval of een ziekte als parodontitis of cariës), meer bepaald bij oudere patiënten. Ze vervult
uiteraard een esthetische rol, maar herstelt voornamelijk het kauwproces en de klankvorming6.
Zowel volledige als gedeeltelijke wegneembare prothesen worden pas vanaf de 50e verjaardag
terugbetaald, behalve als de patiënt lijdt aan een of meer welbepaalde aandoeningen die
nader omschreven staan in de wetgeving7. De leeftijdsvoorwaarde van 50 jaar geldt voor de
plaatsing van een wegneembare prothese en handelingen op prothesen, bv. een herstelling.
Orale implantaten zijn pas terugbetaalbaar vanaf 70 jaar, als de functionering van een volledige
wegneembare prothese ernstig verstoord is.
Röntgenfoto’s
Net zoals de algemene en de gespecialiseerde geneeskunde doet ook tandheelkunde een
beroep op radiologie om een diagnose te kunnen stellen en de meest geschikte behandeling
te kunnen aanbieden.
We maken een onderscheid tussen meerdere types van röntgenfoto’s, waarvan de
terugbetaling onderworpen is aan de frequentie en de indicatie:
• intra- en extraorale radiografie (geen beperking)
• panoramische radiografie (beperkt tot eenmaal om de 2 kalenderjaren)
• craniofaciale teleradiografie (beperkt tot eenmaal om de 2 kalenderjaren)
• dentale Conebeam CT-scan (zeer strenge beperkingen).
Sinds 2009 zijn de terugbetalingsvoorwaarden voor dentale röntgenfoto’s steeds strenger
geworden.
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Populatie van de studie
De RIZIV-nomenclatuur betaalt heel wat verstrekkingen terug bij een consultatie van algemene
tandartsen en tandarts-specialisten (in orthodontie of parodontologie). We telden voor
ambulante verzorging ongeveer 150 verschillende terugbetaalbare verstrekkingen.
Tabel 1 bevat het absolute aantal personen die voor elk bestudeerd jaar tandverzorging
kregen.
TABEL 1

Aantal leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen die tandzorg toegediend kregen, 2011-2015
Jaar

1 op de 2 Belgen
(54%) ging bij de
tandarts in 2015.
Dat is een stijging
met 5% ten opzichte
van 2011.

Leden die tandzorg
kregen

Totale aantal leden

% leden die tandzorg
kregen

2011

1 006 786

2 048 424

49,1%

2012

1 026 851

2 074 706

49,5%

2013

1 052 879

2 105 028

50,0%

2014

1 072 822

2 124 962

50,5%

2015

1 156 967

2 148 128

53,9%

Tussen 2011 en 2015 steeg het aandeel van de leden die tandzorg kregen van 49 naar bijna
54%.
Tabel 2 preciseert de kenmerken van de studiepopulatie: geslacht (man (M)/vrouw (V)) en
sociaal statuut (al dan niet recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming).
We stellen vast dat vrouwen in verhouding vaker tandzorg krijgen dan mannen, ongeacht het
sociaal statuut en het jaartal.

TABEL 2

VERDELING VAN DE LEDEN VAN DE ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN DIE TANDZORG KREGEN,
VOLGENS GESLACHT (M/V) EN SOCIAAL STATUUT (RVV/NIET-RVV), 2011-2015
Jaar

Statuut

BIM
2011
non-BIM

BIM
2015
non-BIM

Geslacht

% leden die tandzorg kregen volgens statuut
en geslacht

H

36,5%

F

41,6%

H+F

39,4%

H

47,1%

F

53,9%

H+F

50,5%

H

40,6%

F

46,5%

H+F

43,9%

H

51,9%

F

58,7%

H+F

55,3%

43,9% van de RVV’s raadpleegden een tandarts in 2015 (39,4 % in 2011), tegenover
55,3% van de niet-RVV’s (50,5% in 2011). Dit verschil werpt vragen op, omdat er meerdere
financiële maatregelen getroffen werden om de toegang tot tandzorg te verbeteren voor
armere bevolkingsgroepen. We komen hier later op terug, wanneer we de analyse van de
terugbetalingen ten laste van de verplichte verzekering bespreken.
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Beroep op tandzorg
We hergebruiken 2 indicatoren uit de vorige studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen over
tandzorg8, namelijk:
• de frequentie of het aantal contacten met de tandarts gedurende de 5 observatiejaren
• de regelmatigheid van de contacten of het aantal jaren waarin minstens één contact met een
tandarts plaatsvond.
FREQUENTIE VAN DE TANDARTSBEZOEKEN (2011-2015)
Figuur 1 toont het beroep op tandverzorging door de leden tussen 2011 en 2015 (volgens hun
leeftijd in 2015). Op de 5 bestudeerde jaren heeft 22% van hen, ongeacht de leeftijd, geen
enkel contact gehad met een tandarts.

FIGUUR 1

BEROEP OP TANDZORG DOOR DE LEDEN VAN DE ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDSEN
IN DE PERIODE 2011-2015, VOLGENS DE LEEFTIJD IN 2015
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15% van de kinderen tussen 5 en 12 jaar zag in die periode van 5 jaar geen tandarts. Van de
tieners tussen 13 en 18 jaar bezocht 10% geen tandarts in die 5 jaar, terwijl 50% meer dan 5
keer contact had met een tandarts. We zullen later zien dat dit verklaard kan worden doordat
tieners relatief vaak een beroep doen op orthodontie.
Na 18 jaar zijn er steeds minder mensen die naar de tandarts gaan, tot het aandeel aan nietbezoekers 30% bedraagt voor 30-jarigen. Dit aandeel daalt vervolgens tot 20% voor 40-jarigen
en blijft zo tot 65 jaar.
De tandartsen hebben een uitleg voor het feit dat jonge mensen tussen 20 en 30 jaar niet
langskomen: ze verlaten het ouderlijke nest om te gaan studeren of een eigen gezin te stichten.
Voor hen is tandverzorging geen prioriteit en ook hun ouders kunnen hen niet meer achter de
veren zitten om naar de tandarts te gaan.
Na 65 jaar stijgt het aandeel van personen die niet naar de tandarts gaan, tot zelfs meer dan
60% boven de 90 jaar. Dit komt waarschijnlijk door hun gebrekkige mobiliteit, hun algemene
gezondheid en/of het feit dat ze in een rusthuis wonen.
8
Leclercq (2012).
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Wanneer we de leeftijdsgroep bestuderen van kinderen die geboren zijn in 2011 en 4 jaar
geworden zijn in 2015, stellen we vast dat 42% van hen nog nooit een tandarts gezien heeft.
Dit is een opvallende vaststelling, want volgens internationale aanbevelingen is een eerste
tandartsbezoek aangeraden zodra het eerste tandje verschijnt: op dat moment kan de tandarts
de ouders (opnieuw) tips geven over hoe ze tandproblemen bij kinderen kunnen vermijden.
Een tweede bezoek is aangewezen op 2,5 à 3 jaar, wanneer alle melktandjes uitgekomen zijn9,10.
We kunnen ons dus afvragen waarom kinderen tot 4 jaar zo zelden naar de tandarts gaan,
aangezien er geen financiële drempel is. Misschien zijn de ouders onvoldoende geïnformeerd
en denken ze dat de verzorging van melktanden nutteloos is aangezien die toch moeten
uitvallen.
REGELMAAT VAN HET BEROEP OP TANDZORG
We beschouwen contacten als regelmatig als we in de loop van de 5 jaar contacten zien in
minstens 3 verschillende jaren.
De term ‘regelmatigheid’ is niet normatief. Elk individu en elke leeftijd heeft zijn eigen kenmerken op het vlak van mond- en tandzorg.
Voor de periode 2011-2015 toont figuur 1 aan dat de meeste leden niet elk jaar naar de tandarts
gaan. Figuur 2 toont de studiepopulatie laag per laag, volgens het aantal al dan niet opeenvolgende kalenderjaren waarin ze (g)een contact had met een tandarts.

FIGUUR 2

verdeling van de bestudeerde populatie volgens het aantal jaren met minstens
één bezoek aan een tandartspraktijk in de periode 2011-2015
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9
American Academy of pediatric
dentistry: Guideline on Periodicity of Examination, Preventive
Dental Services, Anticipatory
Guidance/Counseling, and Oral
Treatment for Infants, Children,
and Adolescents.
Revised 1992, 1996, 2000, 2003,
2007, 2009, 2013. http://www.
aapd.org/media/policies_
guidelines/g_periodicity.pdf.
10
European Academy of paediatric
dentistry:http://www.eapd.eu

10

10

■ 4 jaar

20

■ 3 jaar

30

■ 2 jaar

40

50

■ 1 jaar

60

70

80

90

100

■ nihil

We zien dat de populatie bijna gelijk verdeeld is over 5 lagen (de afwezigheid van een contact
niet meegerekend):
• 35% van de leden ziet de tandarts elk jaar, of minstens 4 van de 5 jaar. Dit percentage varieert
met de leeftijd en is op zijn hoogst voor de groep van 10- tot 18-jarigen (bijna 50%). Met
andere woorden: ongeveer de helft van de kinderen tussen 10 en 18 jaar is in minstens 4 van
de 5 jaar naar de tandarts gegaan.
• 30% van de tieners ziet de tandarts elk jaar.
• 60% van de tieners gaat minstens eenmaal om de 2 jaar naar de tandarts.
• Tussen 20 en 30 jaar gaat minder dan 10% van de leden elk jaar naar de tandarts, 30% gaat
minstens 3 van de 5 jaar.
• 20% van de leden tussen 40 en 75 jaar gaat elk jaar naar de tandarts.
• Boven de 75 jaar daalt de ‘regelmatigheid’ van de contacten aanzienlijk.

KENMERKEN VAN DE LEDEN EN REGELMATIGHEID VAN DE CONTACTEN MET EEN TANDARTS
Het beroep op tandzorg kan bekeken worden vanuit het oogpunt van regelmatigheid, volgens
de definitie aan het begin van dit deeltje: minstens 3 contacten met een tandarts in de 5
geanalyseerde jaren. Enkel de personen die minstens één contact hadden met een tandarts,
zijn geselecteerd voor de onderstaande grafische weergaven en de bijbehorende percentages.
In het algemeen, alle leeftijden, gewesten en statuten samen, blijkt 52% van de leden
regelmatig te zijn. Deze regelmatigheid bereikt en overschrijdt zelfs de 55-60% tussen 10 en
18 jaar en tussen 40 en 70 jaar. Tussen 20 en 40 jaar zien we de kenmerken van de ‘starters’
(jongvolwassenen), bij wie de regelmatigheid terugzakt naar 40%, net zoals voor 85-plussers.
Figuur 3 beschrijft per leeftijd en sociaal statuut (in 2015) de regelmatigheid van de leden van
de Onafhankelijke Ziekenfondsen tussen 2011 en 2015.
Rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV’s) vertonen ander gedrag
tussen 10 en 18 jaar en tussen 20 en 35 jaar. RVV’s blijken verhoudingsgewijs minder dan
niet-RVV’s een beroep te doen op een tandarts tijdens de puberteit, maar verbazingwekkend
genoeg juist meer tussen 20 en 35 jaar. Hoewel het verschil minder frappant wordt na 40 jaar,
hebben niet-RVV’s systematisch meer contact met een tandarts dan RVV’s.
Het verschil in de puberteit, ten nadele van de RVV’s, is misschien te verklaren doordat
zij minder orthodontische behandelingen volgen, die tamelijk duur zijn. We bespreken dit
verderop in de analyse van de kosten.

FIGUUR 3

SCHATTING VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE CONTACTEN DIE MLOZ-LEDEN HADDEN
MET EEN TANDHEELKUNDIGE VOLGENS SOCIAAL STATUUT EN GEWEST, 2011-2015 - BELGIË
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FIGUUR 4

SCHATTING VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE CONTACTEN DIE MLOZ-LEDEN HADDEN
MET EEN TANDHEELKUNDIGE VOLGENS SOCIAAL STATUUT EN GEWEST, 2011-2015 - GEWESTEN

Het sociaal statuut,
het geslacht, de
leeftijd en het
gewest hebben
een invloed op de
frequentie van de
contacten met de
tandarts, en in het
bijzonder op de
regelmatigheid
daarvan.
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Op gewestelijk niveau valt ook een verschil op. In het algemeen lijken leden in Vlaanderen
minder regelmatig dan in de andere gewesten.
In bijlage 2 zit dezelfde verdeling van de regelmatigheid, maar dan volgens het geslacht van
het lid. In alle gewesten zijn vrouwen regelmatiger dan mannen.
Besluit: het sociaal statuut, het geslacht, de leeftijd en het gewest hebben een invloed op
de frequentie van de contacten met een tandarts, en in het bijzonder op de regelmatigheid
daarvan (3 contacten op 5 jaar).

04

Aard van de verzorging
tijdens een contact met
de tandarts
DE VERSCHILLENDE ZORGTYPES TUSSEN 2011 EN 2015
We zagen dat de helft van de leden elk jaar naar de tandarts gaat. Tabel 3 vult deze informatie
aan en geeft een idee over het aandeel personen die tandzorg kregen, volgens de aard van de
verzorging.

TABEL 3

Percentage van individuen die een raadpleging hadden bij de tandarts, volgens het type verzorging,
MLOZ (2011-2015)

Jaar

Extracties

Orthodontie

Parodontologie

Preventie

Wegneembare
prothesen/
implantaten

Röntgenfoto’s

Curatieve
verzorging

2011

7,1%

6,0%

4,1%

76,3%

4,5%

41,6%

50,4%

2012

7,1%

6,1%

4,5%

76,9%

4,3%

41,3%

49,8%

2013

7,0%

6,1%

5,1%

77,7%

4,2%

40,6%

49,0%

2014

7,2%

6,4%

5,6%

78,4%

4,2%

38,9%

48,4%

2015

7,0%

6,0%

6,3%

80,3%

3,8%

36,6%

45,8%

Tussen 2011 en 2015 is het percentage van personen die een contact hadden met een tandarts
voor een preventieve behandeling, gestegen van 76,3% naar 80,3%. Met andere woorden: in
2015 heeft 19,7% van de leden een contact gehad met een tandarts voor een ander soort verstrekking dan preventie. Ongeveer 40% van de personen onderging een handeling in verband
met radiografie. De helft van de personen ging naar de tandarts voor curatieve verzorging,
voornamelijk voor de behandeling van cariës.
Onder deze 3 posten (preventie, röntgenfoto’s en curatieve verzorging) valt a priori de volledige
populatie die minstens 1 raadpleging bij de tandarts had.
De 4 andere posten daarentegen betreffen meer specifieke groepen of leeftijden van de
populatie. Extracties betreffen bv. maar ongeveer 7% van de personen. Maar: extracties worden
voornamelijk uitgevoerd bij kinderen tussen 10 en 18 jaar (voorbereiding op bepaalde orthodontische behandelingen) en 53-plussers, voor wie de verplichte verzekering voorziet in een
terugbetaling.
Dezelfde redenering gaat op voor orthodontie (verstrekking die tot maximaal 22 jaar wordt
uitgevoerd en terugbetaald) en voor wegneembare tandprothesen (terugbetaling vanaf 50 jaar)
en implantaten. Implantaten worden terugbetaald vanaf 70 jaar.
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DE VERSCHILLENDE ZORGTYPES VOLGENS DE LEEFTIJD IN 2015
Figuur 5 toont hoe vaak in de periode van 5 jaar de verschillende zorgtypes voorkomen volgens
de leeftijd op het einde van de periode 2011-2015.
In de loop van de 5 observatiejaren merken we dat bepaalde zorgverstrekkingen eerder bepaalde leeftijden betreffen:
• op 10 jaar heeft 55% van de kinderen al curatieve verzorging gehad om een gaatje te
herstellen, en bij 55% is een röntgenfoto genomen. Meer dan 80% van die kinderen heeft
minstens 1 preventieve behandeling gekregen, en 20% is een orthodontische behandeling
begonnen (vroege behandeling).
• op 12 jaar heeft 35% van de kinderen minstens 1 tand laten trekken in de 5 bestudeerde
jaren (de meeste extracties betreffen natuurlijk melktanden of extracties om orthodontische
redenen).
• 50% van de kinderen tussen 13 en 18 jaar heeft een regelmatige orthodontische behandeling
op zijn minst overwogen.
• 70% van de kinderen tussen 14 en 18 jaar heeft minstens 1 röntgenfoto van het gebit laten
nemen.
• op 75-jarige leeftijd telt 30% van de populatie verstrekkingen voor wegneembare prothesen
of extracties.
FIGUUR 5

Percentage van leden die minstens 1 raadpleging hadden bij de tandarts,
volgens type verzorging en leeftijd in 2015

Op 10-jarige
leeftijd werd meer
dan de helft van
de kinderen (55%)
al behandeld voor
(minstens) één
gaatje.

Extracties betreffen vooral tieners, daarna 50-plussers. In het eerste geval hebben de extracties te maken met een orthodontische behandeling, in het tweede geval met de plaatsing van
een wegneembare tandprothese. De curve voor orthodontie ‘volgt’ de curve van extracties bij
tieners. Het verloop is hetzelfde, maar niet voor alle orthodontische behandelingen moeten er
tanden getrokken worden.
De curve voor preventieve verzorging ‘domineert’ alle andere curves, ongeacht het type verzorging of de leeftijd. We moeten evenwel vaststellen dat preventie terugschakelt van 70% naar
60% voor de leeftijdsgroep van 20- tot 30-jarigen. Ook dit is te verklaren door het specifieke
gedrag van jongvolwassenen, die hun mond- en tandhygiëne verwaarlozen zodra ze op de
arbeidsmarkt komen, weg van het toeziende oog van hun ouders.
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FREQUENTIE VAN DE CONTACTEN MET DE TANDARTS PER TYPE VERZORGING,
VOLGENS DE LEEFTIJD IN 2015
Figuur 6 toont de frequentie van de verschillende contacttypes tussen 2011 en 2015, volgens de
leeftijd op het einde van de periode (2015).
Alle verzorgingstypes samen vertonen leden tussen 30 en 80 jaar gemiddeld 9 contacten
met een tandarts op de bestudeerde periode van 5 jaar. Tieners scoren beduidend hoger:
12 contacten op 13 jaar en 10 contacten op 18 jaar (met een maximum van 17 contacten op
15 jaar). Voor hen is orthodontie de belangrijkste factor voor bezoekjes aan de tandarts,
aangezien we per lid gemiddeld 13 zittingen op 5 jaar noteren voor 16- à 17-jarigen.

FIGUUR 6

Gemiddeld aantal contacten met de tandarts, volgens leeftijd en aard van de verzorging,
mloz (2011-2015)

De contacten voor preventieve verzorging liggen gemiddeld hoger bij kinderen en tieners:
gemiddeld iets meer dan 4 contacten op 5 jaar. Vanaf 20 jaar overschrijdt de frequentie van
contacten voor curatieve verzorging die van preventie. Boven de 70 jaar daalt het aantal
contacten geleidelijk. We stellen vast dat de frequentie van verzorging voor wegneembare
tandprothesen (vanaf 53 jaar), parodontologie (vanaf 15 jaar) en radiografie min of meer
constant blijft, ongeacht de leeftijd: ongeveer 2 contacten per lid op 5 jaar.
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INVLOED VAN HET GESLACHT EN HET SOCIAAL STATUUT OP DE AARD VAN HET CONTACT
MET EEN TANDARTS
Zoals voor alle andere soorten geneeskundige verzorging hebben het geslacht en het sociaal
statuut een invloed op de aard van de contacten met een tandarts.
Figuren 7 en 9 tonen de invloed van die twee parameters. Hiervoor hebben we al vermeld hoe
de curves voor extractie en orthodontie bij tieners op elkaar lijken. Figuur 7 illustreert deze
vaststelling en toont de impact van geslacht en sociaal statuut van de rechthebbende.

FIGUUR 7

Percentage van leden die minstens 1 raadpleging hadden bij de tandarts,
volgens type verzorging en leeftijd in 2015

Extracties
Op de bestudeerde periode van 5 jaar zien we een verhoogde frequentie van extracties (minstens 1 tand) bij jongeren tussen 10 en 20 jaar, ongeacht het sociaal statuut (figuur 7).
We stellen geen significant verschil vast tussen mannen of vrouwen. In de bestudeerde periode
betaalt de verplichte verzekering de extractie van melktanden en blijvende tanden terug tot 18
jaar.
Bij volwassenen worden extracties slechts terugbetaald in het kader van bepaalde aandoeningen, waardoor de frequentie zakt tot minder dan 4% tot 53 jaar. Vanaf die leeftijd zijn er
geen voorwaarden meer voor een terugbetaling. Tussen 60 en 85 jaar zien we dat 30% van de
diverse leeftijdsgroepen minstens 1 tand heeft laten trekken tijdens de bestudeerde periode.
Orthodontie
Een orthodontische behandeling moet de positie van de tanden veranderen om het uitzicht
en de werking ervan te verbeteren. Een verkeerde positionering maakt tanden vatbaarder voor
cariës en bevordert tandvleesaandoeningen.
Figuur 7 toont dat RVV’s in verhouding minder klassieke regelmatige orthodontie ondergaan.
Voor vroege orthodontie is het verschil niet waarneembaar. Systematisch nemen jonge meisjes
vaker hun toevlucht tot orthodontie dan jongens, ongeacht het sociaal statuut.
Bewarende verzorging
Bewarende verzorging bestaat meestal uit de plaatsing van een materiaal, ofwel een amalgaam
ofwel een composiet, om cariës te vullen. Wanneer de cariës een gevorderd stadium bereikt
heeft, zijn er specifieke behandelingen (ontzenuwing of wortelkanaalbehandeling) nodig om
een abces (bacteriële infectie) te vermijden.
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Figuur 8 toont opnieuw aan dat vrouwen, ongeacht hun leeftijd of sociaal statuut, vaker naar
de tandarts gaan, ook voor bewarende verzorging.
De impact van het sociaal statuut lijkt een rol te spelen tot de leeftijd van 40 jaar voor beide
geslachten, aangezien RVV’s meer gebruik maken van bewarende verzorging.
Op 40 jaar keert het effect om. Dan krijgen niet-RVV’s in verhouding meer bewarende verzorging dan RVV’s. Dit valt vooral bij mannen op.
Bij niet-RVV’s wordt bewarende verzorging tot op hoge leeftijd toegediend: zelfs op 80 jaar
krijgt nog 40% van de populatie dit zorgtype. Dit bevestigt dat de huidige generaties hun tanden veel langer kunnen behouden dan de vorige generaties.

FIGUUR 8

aandeel van de leden die minstens 1 verstrekking voor bewarende verzorging
hadden in de loop van de 5 jaar, volgens geslacht en sociaal statuut, 2011-2015

Armere
bevolkingsgroepen
(RVV’s) doen vaker
een beroep op
wegneembare
(tand)prothesen.

Wegneembare prothesen en tandimplantaten
Uiteraard gaat er niets boven natuurlijke tanden in je mond. Maar toch is het in sommige
omstandigheden noodzakelijk en/of onvermijdelijk om een of meer tanden te trekken. In dat
geval wordt een wegneembare tandprothese (kunstgebit) onontbeerlijk.
De verplichte verzekering voorziet in een terugbetaling voor volwassenen vanaf 50 jaar
(of eerder als dit vereist is door medische omstandigheden).
Uit figuur 9 blijkt dat er in verhouding meer RVV’s contact opnemen met een tandarts in
verband met een wegneembare prothese (en veel minder voor tandimplantaten). Bij 80-plussers is er geen verschil meer tussen RVV’s en niet-RVV’s. Waarschijnlijk verkeert het gebit van
niet-RVV’s ook in een betere gezondheid, wat het lage gebruik van wegneembare prothesen zou
kunnen verklaren.
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FIGUUR 9

Aandeel van de leden die minstens 1 verstrekking voor een wegneembare tandprothese of
tandimplantaten hadden in de loop van de 5 jaar, volgens geslacht en sociaal statuut, 2011-2015

Dentale röntgenfoto’s
Een röntgenfoto helpt de tandarts problemen op te sporen nog voor ze zich stellen, en
een diagnose te formuleren. Zodoende bieden ze ondersteuning bij het plannen van een
behandeling.
Uiteraard is het niet nodig om bij elk bezoek en alle verstrekkingen een foto te nemen.
Het RIZIV heeft beperkingen opgelegd op het aantal terugbetaalde röntgenfoto’s per periode.
Dit stelde meteen een einde aan bepaalde duistere facturatiepraktijken uit het verleden.
Bovendien komen patiënten zo minder in aanraking met schadelijke straling.
Bijna 80% van de tieners tussen 15 en 18 jaar heeft al minstens één röntgenfoto op de
teller staan (figuur 10). De verschillen volgens sociaal statuut en geslacht zijn dezelfde
als bij orthodontie. Deze röntgenfoto’s houden verband met de vastgestelde percentages
voor bewarende verzorging en orthodontie (we noteren pieken in klassieke regelmatige
orthodontische behandelingen tussen 15 en 18 jaar).
Maar tussen 20 en 45 jaar laten RVV’s verhoudingsgewijs meer röntgenfoto’s nemen dan nietRVV’s, en vrouwen meer dan mannen. Op 60 jaar keert de trend om.

FIGUUR 10

aandeel van de leden die minstens 1 verstrekking voor radiografie
hadden in de loop van de 5 jaar, volgens geslacht en sociaal statuut, 2011-2015
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Preventie
Je hoeft niet te wachten tot je tandpijn hebt om naar de tandarts te gaan. Regelmatig mondonderzoek is nodig als je problemen tijdig wil opsporen. Ook een regelmatige tandsteenverwijdering is bij veel mensen noodzakelijk.
In de laatste 10 jaar zijn er diverse financiële maatregelen getroffen om de bevolking te stimuleren jaarlijks op tandartsbezoek te gaan. Voor jongeren onder de 18 jaar en voor volwassen
RVV’s is tandzorg gratis. Volwassen niet-RVV’s betalen remgeld. Het remgeld is gemoduleerd
volgens het ‘regelmatige’ gedrag van de patiënt. Dat is het concept van het ‘mondzorgtraject’
dat in 2016 ingevoerd werd.
In figuur 11 zien we dat bijna 90% van de kinderen tussen 10 en 18 jaar minstens eenmaal een
tandartsbezoek heeft afgelegd met een of meer verstrekkingen voor preventie. Vanaf 20 jaar
lopen de curves voor mannen en vrouwen, en die voor RVV’s en niet-RVV’s duidelijk uiteen, in
het voordeel van de vrouwen en de RVV’s. Vrouwen doen dus meer aan preventie dan mannen, en RVV’s meer dan niet-RVV’s. Tegen 40 jaar draait de verhouding van RVV’s en niet-RVV’s
om, maar het verschil tussen mannen en vrouwen blijft. Naarmate de leeftijd stijgt, daalt het
aandeel patiënten die prestaties voor preventie hebben, tot 30 à 50% boven de 90 jaar, al
naargelang het sociaal statuut.

FIGUUR 11

Aandeel van de leden die minstens 1 verstrekking voor preventie hadden in de loop
van de 5 jaar, volgens geslacht en sociaal statuut, 2011-2015

Vrouwen doen
meer aan preventie
dan mannen.
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Analyse van de uitgaven
van de verplichte
verzekering (VP) voor
tandzorg
De database met administratieve gegevens
van de Onafhankelijke Ziekenfondsen laat
toe om elke verstrekking voor tandzorg op
te splitsen in een uitgave voor de verplichte
verzekering en een eventuele kost voor
de patiënt via het remgeld.D e uitgaven
en kosten worden samengebracht in grote
verstrekkingsgroepen (preventie, bewarende
verzorging, orthodontie, ...) per kalenderjaar,
geslacht, leeftijd en sociaal statuut om zo tot
een relevant detailniveau te komen. Sommige
grafieken zijn voorgesteld in de vorm van een
boxplot: die geven de statistische verdeling van
alle berekende bedragen per individu voor de
tandzorgverstrekkingen synthetisch en visueel
weer.
GEMIDDELDE UITGAVEN VOOR DE VERPLICHTE VERZEKERING TUSSEN 2011 EN 2015
Figuur 12 geeft aan dat een lid van de Onafhankelijke Ziekenfondsen gemiddeld een relatief
stabiele uitgave in de tijd toonde, evenals een zeer gelijkaardige variatie rond dat gemiddelde
voor elk jaar tussen 2011 en 2015.

FIGUUR 12

gemiddelde uitgaven voor tandzorg voor de verplichte verzekering, per mloz-lid (2011-2015)
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Gemiddeld ‘consumeert’ een persoon terugbetaalbare tandzorgverstrekkingen voor een bedrag
ten laste van de verplichte verzekering (VP) tussen 130 en 140 euro, afhankelijk van het jaar11.
In 2015, maar dat geldt evenzeer voor de andere jaren, had 5% van de leden tandzorg nodig die
de VP meer dan 440 euro gekost heeft.
Figuur 13 en tabel 4 tonen in detail de ‘samenstelling’ van deze gemiddelde uitgave voor de VP
volgens de voornaamste verstrekkingsgroepen die een tandarts uitvoert.

FIGUUR 13

Samenstelling van de jaarlijkse gemiddelde vp-uitgaven volgens de aard van de tandzorg,
in waarde (€), mloz (2011-2015)

De relatieve aandelen van de diverse samenstellende delen van die jaarlijkse gemiddelde uitgaven zijn
elk jaar, gedurende de periode van 5 jaar, bijna identiek. Tussen 2011 en 2015 zijn de terugbetalingsvoorwaarden en de valorisering van tandzorgverstrekkingen weinig geëvolueerd.
TABEL 4

Samenstelling van de jaarlijkse gemiddelde vp-uitgaven volgens de aard van de tandzorg, mloz (2011-2015)
2011

2012

2013

2014

2015

EXTRACTIES

2,5%

2,5%

2,5%

2,6%

2,6%

ORTHODONTIE

6,8%

7,0%

7,0%

7,1%

6,8%

0,6%

0,7%

0,8%

0,9%

1,1%

23,2%

23,7%

24,3%

24,8%

26,9%

9,6%

9,4%

9,4%

9,0%

8,6%

8,5%

8,4%

7,7%

7,2%

48,5%

48,0%

47,7%

47,5%

46,4%

PARODONTOLOGIE
PREVENTIE
WEGNEEMBARE PROTHESEN/
11
Een analyse van het RIZIV (DGC)
tont aan dat een patiënt die
tandzorg gebruikt, in 2014
gemiddeld 158,32 euro ‘kostte’
aan de verplichte verzekering. Dit
gemiddelde is berekend op de
volledige Belgische bevolking.
Patiëntenprofiel TANDZORG,
Preliminaire resultaten
27/10/2016.

IMPLANTATEN
RÖNTGENFOTO'S
BEWARENDE VERZORGING

9,7%
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De kosten ten laste van de VP betreffen vooral 2 posten die samen ongeveer 70% uitmaken van
de overheidsuitgaven die de ziekenfondsen terugbetalen voor tandzorg.
Ten eerste zijn er de verstrekkingen voor bewarende verzorging, bv. de behandeling van cariës
(zowel bij melktanden als blijvende tanden) en ontzenuwingen bij gevorderde cariës (wortelkanaalbehandeling). Deze bewarende verzorging vertegenwoordigt 45 à 50% van de totale
uitgaven voor tandverzorging in de VP voor de leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Voor de
ziekteverzekering
liggen de uitgaven
voor tandzorg
voor een RVV 60%
hoger dan voor een
niet-RVV.

Ten tweede zijn er de uitgaven voor preventieve tandzorg, bv. mondonderzoek (mogelijkheid tot
terugbetaling van 2 mondonderzoeken per jaar tot 18 jaar, daarna beperking tot eenmaal per
jaar tot aan de 67e verjaardag) en tandsteenverwijdering (één terugbetaling per jaar).
Orthodontie en wegneembare prothesen vormen maar een klein aandeel in de uitgaven van
de VP. Nochtans zien we wel dat die twee posten een stevige impact hebben op twee specifieke
groepen van de populatie, die nood hebben aan dit soort verzorging.
Het relatieve gewicht van radiografie daalt dankzij rationaliseringsmaatregelen, of zeg maar
rantsoenering door strengere terugbetalingsvoorwaarden.
INVLOED VAN HET GESLACHT, SOCIAAL STATUUT EN LEEFTIJD OP DE VP-UITGAVEN
Aangezien de gemiddelde VP-uitgaven van jaar tot jaar sterk gelijkaardig zijn, zullen we ons
concentreren op de uitgaven van 2015 wanneer we de invloed van het geslacht en het sociaal
statuut van het lid bestuderen.
Figuur 14 toont dat er in de VP-uitgaven geen verschil is tussen mannen en vrouwen. Het
sociaal statuut daarentegen heeft een zware impact op de VP-uitgaven. Gemiddeld liggen de
terugbetalingen door de VP voor tandverzorging 60% hoger voor een RVV dan voor een nietRVV.

FIGUUR 14

Gemiddelde vp-uitgaven volgens geslacht en rvv-statuut, mloz (2015)
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Het verschil zit hem voornamelijk in het feit dat de VP voor dezelfde verstrekking een hogere
terugbetaling geeft aan een RVV dan aan een niet-RVV. Als zowel het aantal als het type contacten gelijk blijft, zullen de RIZIV-uitgaven sowieso hoger liggen voor een RVV.
De variabiliteit van de VP-uitgaven voor tandzorg is ook veel groter. Deze vaststelling wordt nog
duidelijker door de figuren 15 en 16, die voor de eerste keer de dimensie ‘leeftijd’ toevoegen
aan de analyse. Figuur 16 verduidelijkt de variabiliteit van de VP-uitgaven per leeftijdsgroep en
per sociaal statuut.
FIGUUR 15

Gemiddelde vp-uitgaven volgens geslacht, rvv-statuut en leeftijd, mloz (2015)

FIGUUR 16

Gemiddelde vp-uitgaven volgens geslacht, rvv-statuut en leeftijd, mloz (2015)
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In 2015 was ongeveer 13% van alle leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen RVV (dit cijfer
stijgt elk jaar). Maar in de populatie van diegenen die tandzorg genoten, had slechts 10% recht
op de verhoogde tegemoetkoming. Bovendien hebben we gezien dat maar 43,9% van de RVV’s
een tandarts geraadpleegd had in 2015, tegenover 55,3% voor de niet-RVV’s. Deze dubbele
vaststelling bevestigt wel degelijk dat RVV’s in verhouding minder naar de tandarts gaan dan
niet-RVV’s.
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Dit laat ons toe de analyse voort te zetten zonder rekening te houden met de variabele ‘geslacht’. Alle voorgaande jaren tonen dezelfde verdeling van tandverzorging.
Figuur 18 toont voor elk jaar de relatieve samenstelling van de tandzorg die in figuur 14 samengevat werd in jaargemiddelden. Tabel 5 bevat diezelfde informatie in cijfers, maar enkel
voor 2011 en 2015 (omdat er geen variatie is in de 3 tussenliggende jaren).

24

FIGUUR 18

Samenstelling van de jaarlijkse gemiddelde vp-uitgaven volgens aard
van de tandzorg en sociaal statuut, in waarde (€), mloz (2011-2015)

VP

Voor niet-RVV’s betreffen de kosten ten laste van de VP vooral 2 posten die 70% uitmaken van
de totale overheidsuitgaven voor tandzorg, namelijk bewarende verzorging en preventie.
Voor RVV’s is de situatie anders. De uitgaven voor wegneembare prothesen ten laste van de VP
staan op een gedeelde tweede plaats, samen met preventieve verzorging. Voor RVV’s vormen
deze 2 posten,samen met de bewarende verzorging, 85% van de gemiddelde VP-uitgaven voor
tandzorg.

TABEL 5

Samenstelling van de jaarlijkse gemiddelde VP-uitgaven volgens aard van de tandzorg en sociaal statuut,
in procent (%), MLOZ (2011-2015)
2011
RVV

2015
niet-RVV

RVV

niet-RVV

EXTRACTIES

6,94 €

3,4%

7,04 €

5,4%

7,05 €

3,4%

3,13 €

2,5%

ORTHODONTIE

8,89 €

4,4%

9,17 €

7,0%

9,34 €

4,4%

9,10 €

7,2%

PARODONTOLOGIE

0,84 €

0,4%

0,79 €

0,6%

1,91 €

0,9%

1,40 €

1,1%

PREVENTIE

33,57 €

16,5%

30,65 €

23,6%

40,40 €

19,2%

35,78 €

28,3%

40,39 €

19,8%

10,11 €

7,8%

36,63 €

17,4%

9,37 €

7,4%

15,13 €

7,4%

11,09 €

8,5%

12,90 €

6,1%

9,42 €

7,5%

98,05 €

48,1%

61,27 €

47,1%

101,99 €

48,5%

58,10 €

46,0%

WEGNEEMBARE PROTHESEN/
IMPLANTATEN
RÖNTGENFOTO'S
BEWARENDE VERZORGING
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Als we de factor ‘leeftijd’ toevoegen, verscherpt het plaatje, want figuur 19 toont dat elke groep
patiënten zijn eigen ‘verzoeknummertjes’ heeft qua tandzorg.
De VP-uitgaven voor tandverzorging stijgen met de leeftijd. Tot 60 jaar geeft de VP het meeste
uit aan bewarende verzorging. Na 60 jaar gaan de uitgaven voor wegneembare prothesen aan
kop, vóór bewarende verzorging en preventie. Orthodontische verstrekkingen staan aan de top
in de leeftijdsgroep 10-14 jaar.
Ook al dalen de gemiddelde uitgaven voor preventie met de leeftijd, toch zien we dat preventie nog tot op zeer hoge leeftijd toegepast wordt. Dit wijst erop dat mensen steeds langer hun
‘echte’ tanden behouden en daar ook belang aan hechten.

FIGUUR 19

Gemiddelde vp-uitgaven per type verstrekking volgens sociaal statuut en leeftijd, mloz (2015)

Preventie gebeurt
tot op zeer hoge
leeftijd, wat
aantoont dat
Belgen hun echte
tanden steeds
langer behouden.

In figuur 19 zien we 3 patiëntengroepen voor elk statuut. Ze gebruiken elk minstens één specifiek zorgtype: orthodontie voor jongeren tot 20 jaar, bewarende verzorging voor volwassenen
tussen 21 en 50 jaar, en wegneembare prothesen en minder preventie voor volwassenen vanaf
50 jaar.
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DE UITGAVEN VOOR DIVERSE TYPES TANDZORG PER PERSOON DIE TANDZORG KREEG
Alle voorgaande tabellen en figuren bevatten VP-uitgaven die uiteindelijk redelijk
verwaarloosbaar lijken, aangezien het gaat over gemiddelden die berekend werden op alle
patiënten samen die tandverzorging kregen bij een tandarts, ongeacht de aard of de reden van
dat contact.
Het beeld verschuift volledig als we de VP-uitgaven uitdrukken enkel ten opzichte van de
patiënten die dat type verzorging effectief kregen (bv. voor de berekening van de gemiddelde
uitgaven voor orthodontie selecteren we enkel de personen die orthodontie kregen, en enkel
hun uitgaven voor orthodontie). In dat geval blijken wegneembare prothesen en orthodontie
gemiddeld de duurste zorg, gevolgd door bewarende verzorging. Ook de interpersoonlijke
variabiliteit van de VP-uitgaven is hoog,RVV of niet. Ter herinnering: die variabiliteit wordt
gekenmerkt door de amplitude van de hoge en lage extremen in de box-plots.
Figuur 20 bevat de gemiddelde VP-uitgaven voor patiënten die in de bestudeerde periode
specifieke verzorging kregen.

FIGUUR 20

VP-uitgaven per lid van de onafhankelijke ziekenfondsen in functie van het sociaal statuut
en het type tandzorgverstrekking, 2015
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Tabel 6 vergelijkt de werkelijke gemiddelde VP-uitgaven van de personen die de verstrekking
kregen,met het algemene VP-gemiddelde voor alle individuen samen, ongeacht of ze de verstrekking kregen,volgens het sociaal statuut.
Als een RVV-patiënt in 2015 verzorging kreeg voor een tandprothese (of een tandimplantaat),
is de VP voor die verstrekking tegemoetgekomen voor gemiddeld 445 euro. Daarbovenop is het
mogelijk dat de VP gemiddeld 63 euro extra terugbetaald heeft als diezelfde RVV-patiënt een
tand heeft laten trekken. Dat staat veraf van het algemene gemiddelde van bijna 37 euro voor
wegneembare prothesen of 7 euro voor extracties, die in tabel 6 staan.
Bij de niet-RVV’s liggen de VP-uitgaven lager en het verschil met de RVV’s schuilt niet alleen
in het remgeld, dat de toegang tot tandzorg vergemakkelijkt voor RVV’s. Niet-RVV’s gebruiken gewoon minder dure tandzorg. Als een niet-RVV verstrekkingen voor een prothese heeft,
bedraagt de VP-uitgave gemiddeld 286 euro. Voor een extractie komt de VP tegemoet voor
gemiddeld 48 euro.

TABEL 6

Vergelijking van de vp-uitgaven tussen het algemene gemiddelde
en het gemiddelde van de werkelijke ‘verbruikers’, mloz (2015)
RVV
Enkel personen
die dit type
verzorging kregen
EXTRACTIES
ORTHODONTIE

niet-RVV
Op basis van alle

personen die een
raadpleging hadden
bij een tandarts

Enkel personen
die dit type
verzorging kregen

62,76 €

7,05 €

48,24 €

Op basis van alle
personen die een
raadpleging hadden
bij een tandarts
3,13 €

190,99 €

9,34 €

149,90 €

9,10 €

PARODONTOLOGIE

34,03 €

1,91 €

26,44 €

1,40 €

PREVENTIE

54,02 €

40,40 €

44,27 €

35,78 €

445,18 €

36,63 €

286,85 €

9,37 €

WEGNEEMBARE
PROTHESEN/
IMPLANTATEN
RÖNTGENFOTO'S
BEWARENDE VERZORGING
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31,34 €

12,90 €

26,09 €

9,42 €

192,31 €

101,99 €

129,03 €

58,10 €
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Analyse van het remgeld
voor tandzorg ten laste
van de patiënt
In de volgende tabellen en figuren tonen we eerst de statistische verdeling van het remgeld
dat we geobserveerd hebben voor de leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen in functie
van hun leeftijd en sociaal statuut, enkel voor 2015. Ten tweede analyseren we het remgeld
voor personen die het bewuste type verzorging effectief kregen.
GEMIDDELD REMGELD TEN LASTE VAN DE PATIËNT
Bij de analyse van de VP-uitgaven hebben we gezien dat er gemiddeld gezien geen verschil is
tussen mannen en vrouwen, ongeacht hun leeftijd. Hetzelfde geldt voor het remgeld (figuur 21).
Het remgeld heeft bijna identieke waarden voor mannen en vrouwen, zowel bij RVV’s als nietRVV’s, en het stijgt met de leeftijd.
Voor meer dan 80% van de RVV-mannen en -vrouwen bedraagt het remgeld niet meer dan 10
euro. Dit bedrag stijgt maar weinig met de leeftijd. Voor niet-RVV’s blijft het remgeld onder de
180 euro per jaar.
Voor de leeftijdsgroepen 10-14 jaar en 15-19 jaar kan het remgeld voor enkele personen stijgen
tot 100 euro, voornamelijk door orthodontie.

FIGUUR 21

Remgeld volgens geslacht, rvv-statuut en leeftijd, mloz (2015)
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Figuur 22 vult de informatie aan en toont de grote variabiliteit van het remgeld in functie van
het sociaal statuut (en de leeftijd). Het remgeld varieert veel meer bij niet-RVV’s dan bij RVV’s.
Voor de VP-uitgaven was dit juist andersom.

FIGUUR 22

Remgeld volgens geslacht, rvv-statuut en leeftijd, mloz (2015)

Figuur 23 ontleedt het gemiddelde remgeld voor elke leeftijdsgroep in functie van de specifieke verzorging voor die leeftijdsgroep. We stellen vast dat het jaarlijkse gemiddelde remgeld
van een RVV verwaarloosbaar is: het schommelt rond de 5 euro, ongeacht het type verzorging.
Voor niet-RVV’s ligt het 5 tot 8 keer hoger, afhankelijk van de leeftijd.

FIGUUR 23

Gemiddeld remgeld volgens leeftijd en rvv-statuut, mloz (2015)
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Tot 18 jaar betalen niet-RVV’s vooral remgeld voor verstrekkingen in verband met orthodontie.
Na 18 jaar betalen leden remgeld voor alle verstrekkingen (preventie, bewarende verzorging,
radiografie en extracties).
Aangezien de VP prothesen pas vanaf 50 jaar terugbetaalt, is het remgeld voor die verstrekkingen duidelijk te onderscheiden, zowel voor RVV’s als niet-RVV’s. Niet-RVV’s betalen voor
prothesen evenwel 2 tot 3 keer zoveel remgeld als RVV’s.
REMGELD VOOR DIVERSE TYPES TANDZORG PER PERSOON DIE TANDZORG KREEG
Net als bij de VP-uitgaven voor tandzorg verandert het beeld als we het remgeld uitdrukken
enkel ten opzichte van de patiënten die dat type verzorging effectief kregen (preventie, orthodontie, bewarende verzorging, ...): ook hier blijken wegneembare prothesen (en de zeldzame
tandimplantaten) en orthodontie gemiddeld de duurste zorg voor de patiënt, gevolgd door
bewarende verzorging. Ook de interpersoonlijke variabiliteit van het remgeld ligt hoog, voornamelijk voor niet-RVV’s (figuur 24).

FIGUUR 24

Gemiddeld remgeld per type verstrekking volgens sociaal statuut voor een persoon
die de betrokken tandzorg kreeg, mloz (2015)

Wegneembare
prothesen en
orthodontie zijn de
duurste verzorging
voor de patiënt.

Figuur 24 helpt ons begrijpen waarom veel patiënten tandzorg zo duur vinden. 25% van de
niet-RVV’s moet zelf 125 euro ophoesten voor een wegneembare prothese. Voeg daarbij de
290 euro die de VP via het ziekenfonds weliswaar terugbetaalt (cf. figuur 19), maar die de
patiënt moet ‘voorschieten’ tijdens de consultatie (hij moet dus al over een dergelijke som
beschikken).

12

We kunnen ons dus wel inbeelden welke sommen een gezin met tieners (voor orthodontie)
of oudere personen (voor wegneembare prothesen) moet vrijmaken. De factuur kan hoog
oplopen wanneer de patiënt de tandartspraktijk verlaat. Bovendien weten we dat de
derdebetalersregeling niet systematisch toegepast wordt in de tandheelkunde. Ze is zelfs
strikt afgebakend12. Voor een deel van de bevolking werpt dit ongetwijfeld hoge drempels naar
bepaalde tandzorg op.

Czerwonogora C., De Paepe R.,
Toepassing van de derde betaler
bij tandverzorging. Studie MLOZ,
32 pagina’s, december 2007.
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Analyse van de supplementen
voor terugbetaalbare verstrekkingen en de kosten die de VP
niet dekt
Het laatste deel van de studie gaat over de bijkomende kosten die tandartsen in bepaalde
omstandigheden aanrekenen voor tandverzorging, en die de VP niet terugbetaalt.
Niet-geconventioneerde of deels geconventioneerde tandartsen hebben de mogelijkheid om
de officiële tarieven niet toe te passen. In dat geval moet de patiënt een supplement betalen.
De beschikbare gegevens voor deze studie laten niet toe rekening te houden met de variabele
‘conventionering’.
Deze analyse heeft niet tot doel een discussie met tandheelkundigen op te starten, maar wil
een overzicht geven van een bijzondere, zelfs specifieke realiteit in de gezondheidszorg in
België.
Om het gebrek aan officiële informatie over de niet-terugbetaalde bijkomende kosten te
compenseren,hebben we de gegevens van Dentalia Plus, de facultatieve verzekering van de
Onafhankelijke Ziekenfondsen, geanalyseerd. De getuigschriften voor verstrekte hulp die de
verzekerden indienen, bevatten de bedragen die de tandarts effectief aangerekend heeft en
die de patiënten betaald hebben op de dag van de raadpleging. Hierdoor kunnen we enerzijds
de supplementen inschatten voor verzorging waarvoor de VP een tegemoetkoming biedt, en
anderzijds de prijzen voor verzorging die de VP niet terugbetaalt. Om de supplementen die
aan de patiënten gevraagd worden opnieuw samen te stellen, hebben we rekening gehouden
met de plafonds of limieten op de terugbetaling van de bijkomende kosten die de tandarts
vraagt. In 2015 was ongeveer 15% van de leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen gedekt
door Dentalia Plus, ofwel 320.000 personen.
Voor de patiënt zijn er 2 soorten bijkomende kosten:
• supplementen op terugbetaalbare verstrekkingen, namelijk wanneer de verstrekker niet
geconventioneerd is (of deels geconventioneerd, tijdens de uren van niet-conventionering)
• persoonlijk aandeel van de patiënt op niet-terugbetaalbare verstrekkingen.
Als de tandverzorging terugbetaalbaar is, kan de aanwezigheid van die kosten ten laste van de
patiënt, bovenop het remgeld (als er een is), duiden op minstens 2 zaken:
• om budgettaire redenen op federaal niveau betaalt de VP bepaalde verstrekkingen weinig
of slecht terug. Voor sommige verstrekkingen loopt het remgeld hoog op (bv. wegneembare
prothesen en orthodontie)
• de tarieven voor terugbetaalbare verstrekkingen die afgesproken zijn in de overeenkomst
tussen tandartsen en ziekenfondsen, kunnen voor sommige betrokken verstrekkers niet in
overeenstemming lijken met ofwel de evolutie van de kosten voor levensonderhoud (of voor
beroepsmateriaal), ofwel de tijd/het werk dat nodig is voor de behandeling van de patiënt,
ofwel beide.
Als de tandverzorging niet terugbetaald is, praten we niet meer over supplementen, maar over
bedragen die de VP niet dekt. Dit komt vaker voor dan men zou denken. Een opsomming:
• bepaalde verstrekkingen die uitgevoerd moeten worden buiten de leeftijdscategorie die de
VP dekt, bv. extracties vóór 50 jaar of wegneembare prothesen vóór 53 jaar
• orthodontie bij volwassenen (na 18 jaar)
• vaste tandprothesen (kroon, brug, ...)
• bepaalde unitaire implantaten of specifieke implantaten die niet gedekt zijn
• een tweede tandsteenverwijdering in het jaar.
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Om de werkelijkheid op het terrein zo veel mogelijk te benaderen, maakten we een analyse van
de VPuitgaven, het remgeld en de bijkomende kosten voor de leden van Dentalia Plus die de
verschillende soorten tandverzorging kregen.
Figuur 25 bevat de gemiddelde VP-uitgaven en de kosten ten laste van de leden van Dentalia
Plus.

FIGUUR 25

Gemiddelde vp-uitgaven en kosten ten laste van de patiënten die effectief de betrokken zorg kregen,
Dentalia Plus (2015)
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De VP-uitgaven en het remgeld van personen die aangesloten zijn bij Dentalia Plus, liggen hoger dan die van de volledige populatie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen voor 3 specifieke
posten: tandprothesen (en tandimplantaten), orthodontie en parodontologie. Voor de andere
zorgtypes zijn de bedragen gelijkaardig in de 2 populaties.
1. Honorariumsupplementen als de VP de tandzorg terugbetaalt
De tandarts kan in bepaalde omstandigheden, met name buiten de overeenkomst, ‘supplementen op terugbetaalbare verstrekkingen’ vragen. Voor ‘gewone’ verzorging voor de Dentalia
Plus-leden stellen we vast dat voor bewarende verzorging, dus voornamelijk de behandeling
van cariës, de supplementen op terugbetaalde verstrekkingen 90% van de VP-tegemoetkoming
bedragen (€ 137/€ 152) en 56% voor preventie. Voor de volledige orthodontiebehandeling (op
12 tot 24 maanden) vormen de supplementen op terugbetaalde verstrekkingen 112%, voor een
tandprothese is dat 82%. Voor parodontologie bedragen de supplementen meer dan 100%.
2. Financiële bijdrage ten laste van de patiënt als de VP de tandzorg niet terugbetaalt
De bijkomende kosten voor verstrekkingen die niet gedekt worden door de verplichte verzekering, slaan voornamelijk op 3 posten. Voor wegneembare prothesen draagt de patiënt 464 euro
bij voor verstrekkingen die niet gedekt worden door de VP. Voor orthodontie, parodontologie
en extracties is dat respectievelijk 240 euro, 76 euro en 12 euro. Deze persoonlijke bijdragen
die de VP niet terugbetaalt, gelden niet voor alle patiënten. Voor 2015 hebben we vastgesteld
dat 33% van de verzekerden te maken kreeg met niet-terugbetaalde bewarende verzorging,
27% met verstrekkingen voor preventie, 46% voor orthodontie, 41% voor parodontologie en 24%
voor prothesen of tandimplantaten.
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3. Volledig kostenplaatje voor tandzorg
Hoeveel bedragen de volledige kosten voor de verschillende
tandzorgbehandelingen? Laten we beginnen bij tandzorg die waarschijnlijk elk
jaar terugkomt. De bedragen uit figuur 25 zijn gemiddelden van de uitgaven en bijkomende
kosten per patiënt die deze zorg kreeg. Voor preventieve zorg betaalt de patiënt 39,90 euro
(30,54 + 9,36) bovenop het remgeld van 10,03 euro. Voor bewarende verzorging betaalt hij
149,48 euro (137,25 + 12,23) bovenop het remgeld van 24,97 euro. Voor preventie kunnen deze
supplementen verklaard worden door de specifieke populatie die aangesloten is bij Dentalia
Plus. Dankzij zijn tandverzekering is de patiënt namelijk geneigd vaker naar de tandarts te gaan
voor preventieve verzorging (die Dentalia Plus volledig ten laste neemt). Opvallend is dat, voor
bewarende verzorging voor de behandeling van cariës, patiënten bijkomende kosten moeten
dragen die neerkomen op bijna 100% van de VP-tegemoetkoming (€ 149/€ 152), voornamelijk
door supplementen op terugbetaalde verstrekkingen. Waarschijnlijk is de reden van die
supplementen te vinden in de gebruikte materialen (de gebruikte amalgamen kunnen meer of
minder duur uitvallen).
De kost van een parodontologiebehandeling bedraagt 268 euro (232 + 36) voor de patiënt en
139 euro voor de VP. De VP komt dus tegemoet voor 52% van de totale kostprijs.

De totale
kostprijs van een
orthodontische
behandeling voor
de patiënt loopt
gemiddeld op tot
1.373 euro.

Laten we nu eens kijken naar de zorgtypes die meer dan een jaar duren (orthodontie en
prothese/implantaat). Voor de patiënt loopt de totale kostprijs van een orthodontische
behandeling gemiddeld op tot 1.373 euro (114 + 1.259), terwijl de VP maar 373 euro bijdraagt.
De VP-tegemoetkoming bedraagt dus maar 21% van de totaalprijs van een orthodontische
behandeling. Voor een kwart van de Dentalia Plus-leden loopt het totaal aan nietterugbetaalde uitgaven voor orthodontie zelfs op tot meer dan 1.937 euro voor de volledige
behandeling (die dus 12 tot 24 maanden duurt).
De kostprijs van een prothesebehandeling met of zonder implantaat, ongeacht het type
en ongeacht het aantal betrokken tanden, bedraagt gemiddeld 892 euro (109 + 783) ten
laste van de patiënt, tegenover een VP-tegemoetkoming van 389 euro. De VP geeft dus een
tegemoetkoming van 30% van de totale kostprijs voor een wegneembare prothese of een
implantaat. De terugbetalingsvoorwaarden van de VP zijn erg streng en beperkt tot bepaalde
pathologieën voor mensen onder de 50 jaar en wettelijk beperkt voor mensen boven de 50
jaar.
De financiële bedragen van de bijkomende kosten maken duidelijk waarom patiënten wat
angstig staan tegenover een tandartsbezoek. Ze zijn niet bang voor de gierende tandartsboor,
maar vooral voor het bedrag dat ze op het einde van de raadpleging moeten neertellen. De
patiënt kan namelijk niet voorspellen welke verzorging hij nodig zal hebben (bv. iedereen
kan verrast worden door een cariësbehandeling terwijl ze eigenlijk alleen maar op controle
gingen). Ter herinnering: meestal betaalt de patiënt zowel de VP-uitgaven als het remgeld en
de bijkomende kosten, en krijgt hij pas achteraf een terugbetaling van zijn ziekenfonds (voor
terugbetaalbare verstrekkingen) en desgevallend zijn tandverzekering (voor de bijkomende
kosten). Vanuit het veld (zowel patiënten als tandartsen) voelen we enige weerstand tegen
de derdebetalersregeling om administratieve redenen, bv. het risico op nietbetaling of
aanzienlijke vertraging bij de betaling. Dat aspect van de tandzorg valt niet binnen het kader
van onze analyse, maar we moeten er wel rekening mee houden om te begrijpen waarom
mensen niet of te weinig naar de tandarts gaan.
Deze bedragen tonen aan dat je gebit laten verzorgen een bijzonder ontmoedigende
financiële last kan vormen voor heel wat mensen, vooral voor ouders van tieners die een
orthodontiebehandeling zouden moeten ondergaan, of bejaarden die een wegneembare
prothese of implantaten nodig hebben.
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Besluit
Deze studie toont aan dat de vaststellingen uit onze vorige analyse uit 2012 nog altijd actueel
zijn, zowel omtrent het beroep op tandzorg in het algemeen, als de kosten ten laste van
de patiënt wanneer de verzorging niet terugbetaald wordt of wanneer de verstrekkingen
toegediend worden door een nietgeconventioneerde zorgverlener.
LEEFTIJD BIJ HET EERSTE TANDARTSBEZOEK
Op 4-jarige leeftijd heeft 42% van de kinderen nog geen tandarts gezien. Nochtans raadt Kind
& Gezin al een eerste bezoek op de leeftijd van 2 jaar aan. Om dat doel te bereiken, zouden
huis- en kinderarts een belangrijke rol kunnen spelen. Ook vroedvrouwen zouden jonge
mama’s bewust kunnen maken van een goede tand- en mondhygiëne in het algemeen.
PREVENTIE, PREVENTIE, PREVENTIE
De stimulansen voor jongeren tot 18 jaar zorgen ervoor dat preventie stilaan een goede
gewoonte van tieners aan het worden is. Het feit dat verzorging gratis is, lijkt zijn vruchten af
te werpen. Het aanbevolen jaarlijkse bezoek is nog geen realiteit voor meer dan 70% van de
jongeren, maar toch bijna 50% gaat ten minste om de 2 jaar naar de tandarts. Er is nog nood
aan informatie voor deze doelgroep en hun ouders, want a priori is het financiële obstakel
weggenomen voor hen (behalve dan het voorschot dat op de dag van de raadpleging aan de
tandarts betaald moet worden, ook al wordt dat volledig terugbetaald).
Uit de resultaten van de studie blijkt dat er specifieke doelgerichte acties nodig zijn voor
zowel jongvolwassenen (18-30 jaar) die op de arbeidsmarkt komen, als voor 60-plussers.
• Het lijkt erop dat jongeren die het ouderlijke nest verlaten zich enigszins laten gaan wat
betreft preventieve zorg. Op dat moment in hun leven liggen hun prioriteiten elders (werk
zoeken, trouwen, kinderen krijgen, ...).
• Bij 60-plussers is het een kwestie van hen te overtuigen om niet te stoppen met preventieve
zorg, zodat ze hun eigen tanden zo gezond mogelijk houden en dus zo lang mogelijk kunnen
behouden. Zo kunnen ze eventuele problemen zo veel mogelijk vermijden of uitstellen. Nog
maar 40 jaar geleden was het volkomen ‘normaal’ dat iemand van 50 à 55 jaar een volledig
vals gebit had. Nu stellen we vast dat die tijd voorbij is.
Op termijn kunnen gezonde preventiegewoontes heel wat besparingen opleveren voor zowel
de sociale zekerheid als de patiënt.
RVV’S GAAN MINDER NAAR DE TANDARTS DAN NIET-RVV’S
Ook al komt de verplichte verzekering ruim tegemoet in tandzorg door kinderen tot 18 jaar
en RVV’s een volledige terugbetaling toe te kennen voor alle tandzorg (behalve radiografie en
wegneembare prothesen), stellen we vast dat RVV’s proportioneel minder naar de tandarts
gaan dan niet-RVV’s. In 2015 leek de gratis tandzorg hen niet te stimuleren vaker te gaan. Nog
andere factoren hebben een invloed: een gebrekkige gezondheidsopvoeding of ontvankelijkheid daarvoor (probleem van gezondheidswijsheid), of nog andere, meer existentiële zorgen
over dagelijkse problemen waardoor de aandacht voor gezondheid verslapt.
WEINIG REMGELD VOOR MENSEN MET EEN LAAG INKOMEN
De RVV’s hebben er alle belang bij om zich goed te informeren zodat ze een geconventioneerde tandarts raadplegen. Ze betalen dan geen remgeld voor preventie, bewarende verzorging,
extracties en parodontologie. Voor de andere zorgtypes is er wel remgeld, dat schommelt
tussen een paar euro’s per verstrekking (voor een röntgenfoto) en enkele tientallen euro’s voor
wegneembare prothesen en implantaten. Niet-RVV’s betalen remgeld voor alle tandverzorging
boven de 18 jaar.
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CONVENTIONERING VAN DE TANDARTS
Het feit dat een tandarts geconventioneerde honoraria toepast, stimuleert de toegankelijkheid en financiële zekerheid van de patiënten13. Het is niet
altijd voor iedereen makkelijk om uit te vissen of een tandarts helemaal dan wel gedeeltelijk
geconventioneerd is of zelfs uit de overeenkomst gestapt is, op internet noch in de wachtzaal.
Bovendien zijn specialisten in parodontologie of orthodontie nog minder vaak geconventioneerd dan andere tandartsen. Dit heeft grote gevolgen voor de supplementen ten
laste van de patiënt voor terugbetaalbare verstrekkingen, zoals blijkt uit de analyse van de
facturen van de facultatieve verzekering Dentalia Plus.
PERSOONLIJK AANDEEL VAN DE PATIËNT VOOR VERSTREKKINGEN
DIE DE VP NIET TERUGBETAALT
Niet-terugbetaalbare verzorging blijft erg duur. Deze verzorging wordt niet gedekt door de VP.
Dit verzwakt de tariefzekerheid van de patiënt omdat de kost van die verstrekkingen niet afgebakend is. Ook hier kregen we dankzij de Dentalia Plus-facturen een duidelijker beeld, onder
meer over de kosten voor wegneembare prothesen en tandimplantaten.
TOEPASSING VAN DE DERDEBETALERSREGELING
We stellen ons een paar vragen bij de toepassing van de derdebetalersregeling. We weten dat
bepaalde tandartsen zich verzetten tegen de derdebetalersregeling om administratieve redenen of vanwege het risico op niet-betaling. De derdebetalersregeling wordt niet systematisch
toegepast in de tandheelkunde. Ze is zelfs strikt afgebakend. De patiënt moet de verzorging
dus voorschieten alvorens hij een terugbetaling krijgt. Niet zelden moet hij tientallen of zelfs
honderden euro’s neertellen voor bv. wegneembare prothesen of orthodontische zorg. Deze
verplichting om onmiddellijk te betalen remt sommige patiënten af om naar de tandarts te
gaan.
BESLUIT
13
In 2012 werd 34,5% van de
terugbetaalde verstrekkingen
uitgevoerd door zorgverleners
die volledig geconventioneerd
waren, 35% door nietgeconventioneerde
zorgverleners
en 30% door zorgverleners
die deels geconventioneerd
waren. Niet alleen blijft het
conventioneringspercentage
traditioneel (erg) laag bij
specialisten in orthodontie en
parodontologie, bovendien
stappen steeds meer algemene
tandartsen uit de overeenkomst.
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Een studie als deze werpt geen licht op de kwaliteit van de verstrekte zorg. Maar andere, meer
epidemiologische studies tonen aan dat de mond- en tandgezondheid positief evolueert bij
de Belgische bevolking, zelfs in die delen van het land waar de mensen een lager inkomen
hebben14,15,16.
Het tandzorgbeleid nam in 2016 met de invoering van een mondzorgtraject (MZT) een nieuwe
stap in de goede richting. Deze maatregel moet de bevolking ertoe aanzetten om minstens een
keer per jaar naar de tandarts te gaan.
De overheid neemt een voluntaristische houding aan om kwalitatieve tandzorg betaalbaar te
maken voor zo veel mogelijk mensen. Toch zijn voor dure verzorging als orthodontische zorg of
prothesen nieuwe initiatieven nodig, om te vermijden dat patiënten zich laten verleiden door
tandzorgshopping in het buitenland, waar de normen inzake kwaliteit, veiligheid, hygiëne of
zelfs competentie van de zorgverlener, niet gegarandeerd zijn zoals in België. Om nog maar te
zwijgen van de mogelijkheid tot beroep bij problemen.
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Aanbevelingen van
de Onafhankelijke
Ziekenfondsen
In het licht van deze resultaten blijven de Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten voor
aanpassingen van de regelgeving binnen de verplichte verzekering en suggereren ze nieuwe
initiatieven.

Jonge ouders
moeten
gesensibiliseerd
worden om met hun
kind naar de tandarts
te gaan zodra het 2 à
3 jaar is.

Over het gebrek aan opvolging van preventieadvies:
• Het publiek elk jaar blijven herinneren aan het bestaan van het ‘mondzorgtraject’
dat preventief gedrag beloont (jaarlijks naar de tandarts gaan zorgt voor een hogere
terugbetaling).
• Jonge ouders wijzen op het belang van een gezonde tand- en mondhygiëne voor hun
kinderen via organisaties als Kind & Gezin, ONE of de ziekenfondsen. Ook pediaters spelen
hier een belangrijke rol door ouders aan te moedigen met hun kind naar de tandarts te gaan
zodra het 2 à 3 jaar is. Dit zou hen ook kunnen stimuleren hun eigen tand- en mondhygiëne
ter harte te nemen.
• Sensibiliseringscampagnes rond tandverzorging voeren die gericht zijn op specifieke
doelgroepen: kinderen, zwangere vrouwen, jongvolwassenen, ouderen, chronisch
zieken. Er zouden ook pilootprojecten gepromoot moeten worden die gericht zijn op de
bevolkingsgroepen die niet (of weinig) naar de tandarts gaan (arme bevolking, jongeren van
18 tot 30 jaar, ouderen en personen met een handicap).
• Initiatieven versterken om de kennis en de actiemogelijkheden bij patiënten te vergroten
op vlak van hun algemene gezondheid en hun mond- en tandgezondheid in het bijzonder.
De ziekenfondsen moeten hierbij een rol spelen, maar ook de tandheelkundigen moeten
aangemoedigd worden om de patiënten, klein en groot, goed te informeren over de gevolgen
van een verwaarloosd gebit. Een luik ‘gezondheidswijsheid’ toevoegen aan de accreditering
van de tandartsen zou ook geen slecht idee zijn.
• De beheerders van rust- en verzorgingstehuizen, evenals oudere patiënten zelf, informeren
en sensibiliseren over de noodzaak om regelmatig een tandarts te bezoeken.
Advies om de onzekerheid over de kost van de tandverzorging tegen te gaan:
• Beter communiceren over de geconventioneerde tarieven voor courante verzorging via
verschillende kanalen, bv. websites en de magazines van de ziekenfondsen. Voor alle
vragen over het conventiestatuut van de zorgverlener en/of zijn uurregeling kan het publiek
trouwens steeds terecht op de website van het RIZIV.
• De patiënt aanmoedigen om in dialoog te gaan met zijn tandarts, zodat die een schriftelijk
behandelingsplan kan voorstellen, waarbij hij een schatting maakt van de kosten (met
een duidelijk onderscheid tussen het remgeld, de terugbetalingen door het ziekenfonds, de
supplementen, ...), vooraleer de patiënt start met een dure behandeling als orthodontie of
het plaatsen van prothesen. Zo weet de patiënt waar hij op financieel vlak aan toe is.
• In overleg de toepassing van de derdebetalersregeling evalueren en verbeteren volgens de
geldende regelgeving. Als die niet optimaal werkt, kan een aanpassing overwogen worden.
Veralgemening van supplementen tegengaan en financiële toegankelijkheid vergroten:
• De nomenclatuur en de erelonen van de tandzorg herzien en aanpassen aan de werkelijkheid
van vandaag. Hoe? Door de erelonen van bepaalde handelingen te verhogen, maar ook die
van andere te verlagen (of te schrappen).
• De erkenning van mondhygiënisten ondersteunen, die bepaalde preventieve verzorging
op zich zouden kunnen nemen aan interessante tarieven (aanpassing van het KB 78 over
gezondheidsberoepen).
• De vraag van tandartsen om een Orde van tandartsen op te richten, ondersteunen. Die zou
dan de tandartsen kunnen sanctioneren die overdrijven bij facturering en de verstrekking van
ongepaste verzorging.
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BIJLAGE 1

Onderzochte verstrekkingen: synthese
Groepering

RIZIV-codes

EXTRACTIES - Curatieve zorg

304754 tot 304964 en 374872 tot 374964

ORTHODONTIE - Orthodontie

305550 tot 305955

PARODONTOLOGIE - Parodontologie

301254 tot 301372 en 371254 tot 371265

PREVENTIE - Raadplegingen

301011 tot 301125 en 371011 tot 371125

PREVENTIE - Preventieve zorg

301593 tot 302245, 371556 tot 371873 en 372514 tot 372540

WEGNEEMBARE PROTHESEN/IMPLANTATEN Tandimplantaten
WEGNEEMBARE PROTHESEN/IMPLANTATEN
Wegneembare prothesen (10)

306832 tot 306946 en 307731 tot 308125

RÖNTGENFOTO’S - RX

307016 tot 307285 en 377016 tot 377274

BEWARENDE VERZORGING - Raadplegingen

301022 tot 301070

BEWARENDE VERZORGING - Curatieve zorg
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308512 tot 308534

303590 tot 303623, 304312 tot 304581, 373590 tot 373656, 373811 tot 373984,
374312 tot 374382

BIJLAGE 2

Schatting van de regelmatigheid van de contacten die mloz-leden hadden met een tandheelkundige
volgens sociaal statuut, gewest en geslacht, 2011-2015

BIJLAGE 3

schatting van de regelmatigheid van de contacten die mloz-leden hadden met een tandheelkundige
volgens sociaal statuut, gewest en geslacht, 2011-2015
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