NOOIT MEER BANG VAN
DE TANDARTS!
Iedereen is wel eens bang van de tandarts. En terecht: je weet op voorhand nooit hoeveel
je zal moeten betalen… De rekening valt vaak een pak duurder uit dan je verwachtte.
Herkenbaar? Ook al meegemaakt? Wij zijn benieuwd naar jouw ervaringen en gekste
verhalen over tandartsfacturen! Laat ze ons weten via www.groen.be/tandzorg.

Ben jij wel eens bang voor de tandarts? Soms voor de boor of het prikje, maar meestal voor de grote rekening
die volgt? Die kan wel eens hoog uitvallen na een bezoek aan de tandarts of orthodontist. Je krijgt lang niet
alles terugbetaald van de ziekteverzekering en die aanvullende verzekeringen zijn soms onbetaalbaar.
Als je naar de tandarts gaat, weet je nauwelijks waar je aan toe bent. Sommige tandartsen volgen de officiële
tarieven, anderen mogen zomaar extra’s aanrekenen. Soms verschillen de tarieven zelfs van dag tot dag of uur
tot uur bij dezelfde tandarts. Die onduidelijkheid schrikt af. Daardoor stellen veel mensen broodnodige tand
zorg liever uit, zeker de meest kwetsbare groepen.
Dat is een gemiste kans, want goede tandzorg is van levensbelang. Met een gezond gebit loop je minder kans
op andere gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten, luchtwegaandoeningen...
Tijdig ingrijpen voorkomt erger. Dat is op termijn goedkoper voor jouw portemonnee én voor de samenleving.
Daarom stelt Groen dit ‘nooit-meer-bang-voor-de-tandarts-plan’ voor. Zodat je nooit meer bang moet zijn
voor de tandarts factuur en weet waar je aan toe bent. Want een gezonde mond is een basisrecht.

Tips voor je volgende tandartsbezoek
Check vooraf of je tandarts geconventioneerd is. Dat maakt wel
degelijk een verschil voor jou. Want tand–artsen die tarievenakkoord
niet ondertekenen, mogen een extra aanrekenen. Dat extra krijg je
niet terugbetaald. De check kan je hier doen, via je ziekenfonds of
door het te vragen.
Je tandarts kan ook deels geconventioneerd zijn: op sommige
momenten van de week volgt hij/zij de tarieven wel en op andere
momenten niet op andere. Vraag het na als je een afspraak maakt,
want het scheelt in je portemonnee.
Kinderen en jongeren onder de 18 krijgen de meeste tandzorg
volledig terugbetaald. Maar dat maakt tandzorg voor kinderen nog
niet gratis. Want tandartsen die niet geconventioneerd zijn, mogen
nog steeds extra’s aanrekenen.

Als volwassene (<67) betaal je voor een preventief mondonderzoek
3,5 euro remgeld. Je krijgt 58,5 euro terugbetaald. Als je tandarts
niet geconventioneerd kan die extra’s aanrekenen.
Wie het financieel minder heeft, betaalt minder of zelfs
geen remgeld. Dat kan als je recht hebt op een ‘verhoogde
tegemoetkoming’. Vraag na via je ziekenfonds. Vaak moet je het
bedrag eerst nog wel voorschieten bij de tandarts, in afwachting
van de terugbetaling door het ziekenfonds.
Tandprothesen (kronen, bruggen, implantaten) en orthodontie
worden niet of beperkt terugbetaald door de ziekteverzekering.
De prijs ervan loopt soms hoog op. Informeer of je in aanmerking
komt voor een terugbetaling.
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Nooit-meer-bang-voor-de-tandartsfactuur:
ACHTPUNTENPLAN GROEN
TANDZORG ONDER DE 18 JAAR ÉCHT GRATIS
Ouders krijgen de garantie dat de basistandzorg* voor hun kinderen
écht gratis is, bij welke tandarts ze ook gaan. Alle tandartsen
moeten zich aan de officiële tarieven houden voor basistandzorg
bij kinderen en jongeren onder de 18 jaar. De ziekteverzekering
betaalt het volledige bedrag terug, zoals nu ook al het geval is.

WIE HET FINANCIEEL MOEILIJK HEEFT,
HOEFT NIET LANGER UIT EIGEN ZAK
VOOR TE SCHIETEN
Zelfs al is er terugbetaling, dan nog durven sommige mensen
niet naar de tandarts te stappen. Simpelweg omdat ze de factuur
niet kunnen voorschieten in afwachting van de terugbetaling. Een
oplossing is de derdebetalersregeling: het ziekenfonds betaalt dan
de tandarts rechtstreeks, de patiënt betaalt ter plekke hoogstens
nog wat remgeld. Deze mogelijkheid bestaat, maar wordt niet
automatisch toegepast. Dat willen we vanaf nu wel voor personen
met een verhoogde tegemoetkoming (zoals bij de huisartsen).

MONDZORGCOACHES VOOR MENSEN UIT
KANSENGROEPEN
Mondzorgcoaches begeleiden mensen uit kansen–groepen bij hun
mondzorgplan. Ze ondersteunen preventief en vormen een schakel
tussen die mensen en hun tandarts.

OFFERTE VOOR TANDARTSBEHANDELING
Elke patiënt krijgt vooraf een offerte voor behan–delingen die
meer dan 200 euro kosten. De patiënt weet zo duidelijk waar hij
of zij aan toe is. Van die offerte kan niet zomaar veel afgeweken
worden.

BETERE TERUGBETALING DOOR DE
ZIEKTEVERZEKERING
Er komt een terugbetaling voor bruggen en kronen en meer
mensen kunnen genieten van de terugbetaling van implantaten.
Voor orthodontie komt er een hogere terugbetaling voor ernstige
afwijkingen en financieel kwetsbare personen. De terugbetaalde
preventieve tandzorg breiden we uit voor risicogroepen zoals
patiënten die herstellen van kanker.

DIGITAAL MONDZORGPASPOORT VOOR
IEDEREEN
Elke inwoner krijgt een digitaal mondzorgpaspoort. Zo kan je
tandarts je beter opvolgen. Ook je huisarts krijgt inzage in dit
paspoort en motiveert je om naar de tandarts te gaan als het te
lang geleden is.

MINDER TANDARTSEN KUNNEN ZOMAAR
EXTRA’S AANREKENEN
Tandartsen krijgen sterkere prikkels om zich aan de officiële
(goedkopere) tarieven te houden. We herbekijken de huidige
tarieven zodat nieuwe technieken en materialen nodig voor een
kwa–liteitsvolle tandzorg voldoende vergoed worden.

WACHTLIJSTEN VOOR DE TANDARTS
VERMIJDEN
Er dreigt een tekort van tandartsen. We maken het beroep
aantrekkelijker, onder meer door tandartsen die in de modernisering
van een praktijk investeren te ondersteunen.
*basistandzorg = mondonderzoek, tandsteen verwijderen, tanden vullen
of herstellen, tandzenuwen behandelen, tanden trekken.
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