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Terugbetaling van tandzorg –
Voor een performanter  
overheidsbeheer

In 2013 betaalde de Staat 839,24 miljoen euro terug in het kader van de tandzorg. Tussen 2003 en 
2013 stegen die uitgaven permanent en meer dan de gemiddelde toename van de terugbeta-
lingen van de geneeskundige verzorging. Uit gezondheidsonderzoeken blijkt nochtans dat het 
niveau van de tand- en mondgezondheid bij sommige bevolkingsgroepen verontrustend is en dat 
de vraag naar tandzorg abnormaal laag is in sommige arrondissementen van het land.

Het Rekenhof heeft onderzocht of het terugbetalingsbeleid van de Belgische overheid tege-
moetkomt aan de doelstellingen van kwaliteit, veiligheid, doeltreffendheid, toegankelijkheid en 
rationeel gebruik van de zorg. Het formuleert een reeks aanbevelingen om tot een beter beheer 
te komen.

Hernieuwing van de instrumenten die het terugbetalingsbeleid van de 
tandzorg aansturen

De hoofdlijnen van het terugbetalingsbeleid van de tandzorg werden in 2003 uitgetekend in een 
strategisch plan. Dat plan bepaalde echter geen enkel streefcijfer noch termijn om de doelstel-
lingen uit te voeren. Bovendien werd het nooit geactualiseerd. Het terugbetalingsbeleid is sinds 
2014 gebaseerd op een oriëntatienota die geen precieze uitvoeringstermijn voor elke doelstel-
ling vastlegt en die dus niet als planningsinstrument kan fungeren. Daardoor kon de overheid het 
systeem niet monitoren en regelmatig nagaan of de begrotingsinspanningen in de sector van de 
tandzorg tot de verwachte resultaten leidden binnen een aanvaardbare termijn.

Tussen 2003 en 2014 werden talrijke maatregelen genomen om de doelstellingen van het stra-
tegisch plan te concretiseren. Bepaalde acties van het plan werden echter slechts gedeeltelijk of 
laattijdig ondernomen. Aangezien het plan niet werd geactualiseerd gedurende meer dan tien 
jaar moest de Dentomut-commissie (commissie tandartsen-ziekenfondsen) zelf haar projectlijst 
vastleggen. Ze is daarbij soms afgeweken van de hoofdlijnen in het plan.

Om het terugbetalingssysteem aan te sturen, heeft het RIZIV de evolutie van de uitgaven opge-
volgd. Daaruit blijkt dat de budgettaire impact van beslissingen tot terugbetaling vaak onder-
schat wordt. Voorts hebben diverse onderzoeken de tand- en mondgezondheid en de toegang 
tot tandzorg geëvalueerd. Op basis van de gegevens die het RIZIV heeft ingezameld, is het ech-
ter niet mogelijk systematisch de tekortkomingen in de uitvoering van het strategisch plan, de 
oorzaken ervan en de oplossingen ervoor te identificeren.

Het Rekenhof is dan ook van oordeel dat België het beheersmodel niet toepast dat de interna-
tionale organisaties aanbevelen. Om zijn strategische aanpak te verbeteren, zou de overheid be-
trouwbare statistische en financiële gegevens moeten inzamelen over de toegankelijkheid, de 
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kwaliteit, de kostprijs en het rationeel gebruik van de zorg, en over de plaats ervan binnen de 
therapeutische praktijk. Op basis daarvan zou de oriëntatienota van de minister moeten worden 
aangevuld om er een echt actieplan van te maken met cijfermatige doelstellingen en uitvoerings-
termijnen voor alle actoren. De statistieken zouden ook de grondslag moeten zijn voor een evalu-
atie en periodieke actualisering van het plan.

Herziening van de erelonen voor vergoedbare tandzorg op basis van een 
medisch-economische analyse

Het Rekenhof stelt vast dat er geen toereikende en gedocumenteerde medisch-economische 
analyse aan de basis ligt van het bedrag van de erelonen in de nomenclatuur.

In het Dentomut-akkoord 2014-2016 heeft de Dentomut-commissie beslist een werkgroep op 
te richten die de nomenclatuur moet herbekijken. Het Rekenhof beveelt daarbij aan een weten-
schappelijk dossier aan te leggen voor elke vergoedbare verstrekking, en alle elementen die be-
palend zijn voor de kostprijs en de kwaliteit van de verstrekkingen opnieuw te evalueren, zoals de 
werktijd, de technische beschrijving en de kosten van de consumptieproducten en de toegelaten 
uitrusting. Bij deze oefening moet ook rekening worden gehouden met een redelijke gebruiks-
duur van de uitrusting en met het omzetcijfer dat daarmee in die periode kan worden gereali-
seerd voor vergoedbare en niet-vergoedbare verstrekkingen.

Wanneer de Dentomut-commissie over een realistische raming van de kosten van de verstrek-
kingen beschikt, zou ze het bedrag van de erelonen van geconventioneerde zorgverleners op 
adequate wijze kunnen becijferen om ervoor te zorgen dat de tandheelkundigen willen toetre-
den tot het Dentomut-akkoord en dat de geconventioneerde tarieven in acht worden genomen.

Verbetering van de toegankelijkheid van vergoedbare tandzorg

Het Rekenhof stelt vast dat de toegang tot tandzorg niet is gegarandeerd voor bijna de helft van 
de bevolking, ondanks de sensibiliseringsacties en de maatregelen die werden genomen op het 
vlak van de nomenclatuur, de conventionering van tandartsen, de verhoogde tegemoetkoming, 
de maximumfactuur en de derdebetalersregeling.

Het is van oordeel dat de studies die het RIZIV en de ziekenfondsen hebben besteld meer zouden 
moeten ingaan op de omstandigheden en de redenen die voor diverse leeftijdsgroepen en socio-
economische profielen een struikelblok vormen voor de toegang tot tandzorg. Die details zouden 
de overheid kunnen leiden naar oplossingen die zijn afgestemd op de patiëntenprofielen.

Het Rekenhof heeft diverse verschillende financiële struikelblokken geïdentificeerd voor de toe-
gankelijkheid van de tandzorg. Vooreerst gelden er leeftijdsgrenzen voor de vergoeding van 
bepaalde courante zorg. Voor die behandelingen waarvoor geen terugbetaling geldt, mag het 
ereloon vrij worden bepaald en krijgen de patiënten, zelfs als ze behoeftig zijn, geen enkele tege-
moetkoming van de verzekering geneeskundige verzorging.

Voor de vergoedbare zorg legt de nomenclatuur het maximumereloon vast dat tandheelkun-
digen die tot het Dentomut-akkoord zijn toegetreden, kunnen vragen. Tandheelkundigen die 
weigeren tot het akkoord toe te treden, zijn totaal vrij om hun tarieven te bepalen, zelfs als de 
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patiënt behoeftig is. Het kan gebeuren dat patiënten aanzienlijke ereloonsupplementen moeten 
betalen bij die tandheelkundigen.

Om de zorg toegankelijker te maken, zou er in alle arrondissementen een voldoende aanbod van 
zorg tegen geconventioneerd tarief moeten zijn. In antwoord op de audit heeft het RIZIV mee-
gedeeld dat een werkgroep zich sinds oktober 2015 buigt over een reorganisatie van de huidige 
regeling voor de toetreding tot het nationaal Dentomut-akkoord.

Om de patiënten de mogelijkheid te bieden bij tandartsen te gaan die de in de nomenclatuur 
vastgelegde erelonen toepassen, beveelt het Rekenhof aan meer publiciteit te maken over het 
statuut van de geconventioneerde tandartsen. De naamplaat aan de deur van tandheelkundigen 
zou moeten vermelden of ze al dan niet zijn toegetreden tot het Dentomut-akkoord.

De patiënten zouden ook beter moeten worden geïnformeerd over de erelonen die in de nomen-
clatuur zijn vastgelegd. Daarom zou het verplicht moeten worden de erelonen op te hangen in 
de wachtzaal. Bovendien zou de overheid eveneens moeten waarborgen dat geconventioneer-
de tandheelkundigen de erelonen in acht nemen. Het Rekenhof beveelt aan overleg op te star-
ten tussen de verzekeringsinstellingen en de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle 
(DGEC) van het RIZIV om regelmatig te controleren of de geconventioneerde tandheelkundigen 
de erelonen en de verplichte bekendmaking naleven.

De sector van de tandzorg is afgestapt van het systeem van de sociale derdebetalersregeling. 
Voor sommige gezinnen vertegenwoordigen de erelonen voor bepaalde verstrekkingen noch-
tans een aanzienlijke som. Het Rekenhof is van oordeel dat de tandzorg toegankelijker zou kun-
nen worden door de sociale derdebetalersregeling in te voeren. Maar daarvoor zouden eerst de 
risico’s op overconsumptie en fraude onder controle moeten zijn. Daarom zouden de Dienst voor 
Administratieve Controle en de Controledienst van de Ziekenfondsen erop moeten toezien dat 
de ziekenfondsen performante opvolgingssystemen ontwikkelen die zijn gebaseerd op een vol-
ledige en betrouwbare registratie van de tandnummering en van de specifieke code toegekend 
aan de derdebetaler.

Zorgen voor meer kwalitatieve en veiligere tandzorg via het 
terugbetalingsbeleid

De overheid heeft het accrediteringssysteem ingevoerd om de kwaliteit van de tandzorg te be-
vorderen in het kader van de verzekering geneeskundige verzorging. Het Rekenhof is van oordeel 
dat het accrediteringshonorarium heel wat kost zonder dat er voldoende meerwaarde is. Het 
beveelt aan na te gaan welke verplichtingen meer zouden bijdragen tot de kwaliteit van de tand-
zorg. Zo niet zal het systeem zelf in vraag moeten worden gesteld.

Wat de medische hulpmiddelen betreft, is het niet mogelijk om op basis van de procedures van 
het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) alle hulpmid-
delen die in België onder merknaam worden gebruikt, te identificeren. Voorts houdt het FAGG 
geen informatie bij over de kwaliteit en de veiligheid van medische hulpmiddelen voor tand-
heelkundig gebruik. Het vraagt niet om klinische studies voor te leggen. Hulpmiddelen die niet 
noodzakelijk tot ernstige of fatale incidenten leiden maar toch minder performant of resistent 
zijn, of minder goed worden verdragen, kunnen niet worden geïdentificeerd aan de hand van de 
procedures in het kader van de materiovigilantie. Dit geldt onder meer voor alle producten die 
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bestemd zijn voor duurzame implantatie in de mond van patiënten. Sinds zijn oprichting heeft 
het FAGG tot slot geen enkele waarschuwing of informatie verspreid over hulpmiddelen voor 
tandzorg. Nochtans heeft de Franse overheid waarschuwingen verspreid over hulpmiddelen die 
mogelijks in België worden gebruikt.

Om de kwaliteit en de veiligheid beter te kunnen opvolgen, meent het Rekenhof dat alle medi-
sche hulpmiddelen die in België door tandheelkundigen worden gebruikt, onder hun merknaam 
bekend zouden moeten worden gemaakt bij het FAGG. Er zou ook een specifieke kennisgevings-
procedure moeten komen voor tandartsen die medische hulpmiddelen importeren via een fabri-
kant of een verdeler die geen maatschappelijke zetel heeft in een EU-lidstaat. Het agentschap 
zou in het kader van die kennisgevingsprocedure aan de fabrikanten en verdelers moeten vragen 
de resultaten van klinische studies voor te leggen. Het zou ook de studies moeten verzamelen 
die buitenlandse overheden hebben verspreid, als daarin gezondheidsrisico’s aan het licht zijn 
gebracht. Bovendien zou het FAGG werk moeten maken van inspecties bij Belgische fabrikanten, 
en in het bijzonder bij tandtechnici. In het kader van de materiovigilantie zou het de zorgver-
leners en de patiënten moeten aanmoedigen melding te maken van hulpmiddelen die minder 
resistent zijn qua gebruik, slecht werken, ontstekingen veroorzaken of niet worden verdragen.

Wat de röntgentoestellen betreft, stelt het Rekenhof vast dat het Federaal Agentschap voor Nu-
cleaire Controle (FANC) geen enkele informatie bijhoudt op basis waarvan precies kan worden 
ingeschat hoe oud of hoe performant een uitrusting voor medische beeldvorming is. Het beveelt 
aan dat het FANC de datum van aankoop en de technische eigenschappen zou registreren van 
alle toestellen die aan zijn controle onderworpen zijn.

Het FAGG en het FANC zouden aan de Technische Tandheelkundige Raad alle inlichtingen moe-
ten bezorgen over medische hulpmiddelen voor tandheelkundig gebruik. Op basis daarvan zou 
de raad beter moeten kunnen afbakenen welke hulpmiddelen gebruikt mogen worden voor ver-
goedbare zorg, rekening houdend met de erelonen die aan de tandartsen worden toegekend.

De Technische Tandheelkundige Raad zou samen met het FANC de technische eigenschappen en 
de maximaal toegestane levensduur van röntgentoestellen moeten bepalen die zouden kunnen 
worden opgelegd in het kader van de terugbetaling.

Aanzetten tot rationeel gebruik van tandzorg via het terugbetalingsbeleid

De nomenclatuur omvat een aantal terugbetalingsregels die de tandarts of de patiënt ertoe aan-
zetten zich te gedragen volgens de goede praktijken. Voor de rest hebben de terugbetalings-
voorwaarden vooral tot doel leeftijdsbeperkingen op te leggen waardoor de budgettaire beper-
kingen kunnen worden nageleefd. Er is daarbij geen enkele garantie voor een rationeel gebruik 
van alle raadplegingen, alle zorgverstrekkingen en alle terugbetaalde radiografieën.

Om de overconsumptie te kunnen opvolgen, is de regelgeving gericht op tandartsen die er een 
“intensieve tandheelkunde” op na houden en die een groot aantal verstrekkingen leveren aan 
een groot aantal patiënten. Door die gerichtheid werd bij de controle geen rekening gehouden 
met de tandartsen die een minder spectaculaire overconsumptie teweegbrengen, omdat ze min-
der patiënten behandelen terwijl ze per patiënt uitgaven genereren die ver boven het gemid-
delde liggen.
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Om de overconsumptie en de fraude beter te beheersen, beveelt het Rekenhof aan de terugbeta-
lingsuitgaven per patiënt op te volgen door erop toe te zien dat de tandheelkundige nummering 
en de derdebetaler correct worden geregistreerd.

Om fraude te vermijden zouden ook de getuigschriften van verstrekte zorg beter leesbaar moe-
ten zijn voor de patiënt. Indien de patiënt weet welke zorgverstrekkingen op zijn naam aan het 
ziekenfonds worden gefactureerd, zou hij een eerste controle kunnen uitvoeren wat de werke-
lijkheid van de zorg betreft. Om deze controle te vergemakkelijken is het van belang dat de ere-
loonnota’s altijd alle gefactureerde zorgverstrekkingen vermelden, met de nomenclatuurcode 
en de volledige benaming van de verstrekkingen.

Het antwoord van de minister van Sociale Zaken is verwerkt doorheen dit verslag. De volledige 
tekst van het antwoord is toegevoegd als bijlage 3.
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Hoofdstuk 1

Inleiding
1.1 Context 

1.1.1 Motivering en reikwijdte van de audit 
Volgens de internationale organisaties1 is tandzorg nog altijd een belangrijk probleem op 
het vlak van de volksgezondheid, ook in rijke landen. Ze stellen ook vast dat tandaandoe-
ningen vaak gepaard gaan met chronische ziektes zoals cardiovasculaire aandoeningen, 
kanker, aandoeningen van de luchtwegen en diabetes. De WGO benadrukt dat er werk 
moet worden gemaakt van de preventie van tand- en mondziekten, dat er meer zorg voor-
handen moet zijn in rurale gebieden en dat die zorg toegankelijker moet worden voor laag-
geschoolden en mensen met een laag inkomen.

Studies van het Instituut voor Volksgezondheid (IVG) en van het Rijksinstituut voor Ziekte- 
en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) bevestigen dat die bevindingen in België stroken met 
de werkelijkheid. In sommige arrondissementen van het land is de vraag naar tandzorg 
abnormaal laag en bij sommige bevolkingsgroepen is het niveau van de tand- en mondge-
zondheid zorgwekkend.

Er zijn financiële inspanningen geleverd om de tandzorg toegankelijker en kwaliteitsvol-
ler te maken voor alle lagen van de bevolking2. Van 2004 tot 2012 heeft de wetgever een 
(niet-geïndexeerde) jaarlijkse groeinorm van 4,5 % aangenomen voor de begroting van de 
geneeskundige verzorging. Die groeinorm werd vastgesteld op 2 % voor 2013 en op 3 % voor 
2014. Voor 2015 werd de begroting van de geneeskundige verzorging met 355 miljoen euro 
teruggeschroefd, waarvan 4,64 miljoen euro in de sector van de tandzorg. Tussen 2003 en 
2013 zijn de werkelijke uitgaven voor de terugbetaling van tandzorg met gemiddeld 5,95 % 
per jaar gestegen.

In haar publicaties benadrukt de WGO hoe belangrijk het is dat de overheid aan sturing 
doet om tot doelmatige gezondheidsuitgaven te komen. Die aanbevelingen vormden het 
referentiekader van de audit.

1  Zie met name: 
• de Wereldgezondheidsorganisatie, Santé bucco-dentaire. Aide-mémoire 318, april 2012 (beschikbaar in Frans 

en Engels - Oral health, Fact sheet n° 318);
• de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), Panorama de la santé 2009 (be-

schikbaar in Frans en Engels - Health at a glance 2009);
• de Europese Commissie, Eurobarometer 72.3 over tandzorg, februari 2010 (La santé dentaire / Oral health). 

TNS Opinion & Social voerde dat onderzoek uit op vraag van het directoraat-generaal dat bevoegd is voor 
gezondheid en consumentenzaken.

2  Parl. St. Kamer, 24 november 2003, DOC 51 0473/001 en 51 0474/001, Afdeling 2, Onderafdeling 1, Aanpassing van 
de groeinorm, p. 543.
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Het Rekenhof heeft het overheidsbeleid voor de terugbetaling van tandzorg geëvalueerd 
door te kijken naar de doelstellingen, het actieplan, het toezicht en de resultaten. In zijn au-
ditverslag schetst het Rekenhof een globaal beeld van het beleid en van de manier waarop 
het bijdraagt tot de doelstellingen inzake kwaliteit, toegankelijkheid en rationeel gebruik 
van de zorg. Via aanbevelingen wil het een aanzet geven tot een betere aansturing van het 
systeem.

1.1.2 Onderzoeksvragen
Om het beleid voor de terugbetaling van tandzorg te evalueren, formuleert het Rekenhof 
een antwoord op de volgende vijf onderzoeksvragen.

Onderzoeksvragen Hoofdstuk waarin de 
vraag aan bod komt 

1 Wordt het terugbetalingsbeleid gevoerd volgens de interna-
tionaal erkende beheersnormen (kwaliteitsverbetering vol-
gens het PDCA-model)?

• Heeft de overheid duidelijke en meetbare doelstellingen be-
paald voor haar beleid inzake de terugbetaling van tandzorg?

• Kaderen de handelingen van de diverse actoren in een nauwge-
zet actieplan dat werd uitgetekend in het licht van de doelstel-
lingen?

• Meet de overheid de performantie van het beleid aan de hand 
van een reeks indicatoren die duidelijk maken welke vooruit-
gang er werd geboekt in de verwezenlijking van de doelstellin-
gen, en die het mogelijk maken die vooruitgang te analyseren?

• Sturen de diverse actoren hun werkwijze regelmatig bij als ge-
volg van die performantiemeting?

Hoofdstuk 2
Aansturing van het 

terugbetalingsbeleid 

2 Draagt het terugbetalingsbeleid bij tot de financiële toeganke-
lijkheid van courante zorg voor de hele bevolking?

• Dekt de nomenclatuur alle zorg die nodig is om de doelstellin-
gen inzake volksgezondheid te verwezenlijken?

• Garandeert de overheid een toereikend zorgaanbod door tand-
artsen die zijn aangesloten bij het akkoord tussen tandartsen 
en ziekenfondsen (“Dentomut”-akkoord) en die bereid zijn het 
derdebetalersysteem toe te passen?

• Garandeert de overheid dat de tarieven van het Dentomut- 
akkoord naar behoren worden toegepast?

Hoofdstuk 4
Toegankelijkheid  
van de tandzorg

3 Draagt het terugbetalingssysteem voor tandzorg bij tot de 
kwaliteit van de terugbetaalde zorg?

• Is de terugbetaling van tandzorg aan kwaliteitseisen gekop-
peld?

• Hebben de resultaten van de controles die het FAGG en het 
FANC uitvoeren op het vlak van de medische hulpmiddelen een 
impact op de terugbetaling van tandzorg?

• Hebben de resultaten van de controles die de FOD Volksge-
zondheid uitvoert bij de toekenning en het behoud van de er-
kenning van tandheelkundigen een impact op de terugbetaling 
van tandzorg?

• Leidt het accrediteringssysteem dat in de marge van de te-
rugbetalingen wordt georganiseerd, tot een kwaliteitsvollere 
zorgverstrekking door geaccrediteerde zorgverleners?

Hoofdstuk 5
Kwaliteit en veiligheid 

van de tandzorg 
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Onderzoeksvragen Hoofdstuk waarin de 
vraag aan bod komt 

4 Draagt het terugbetalingssysteem bij tot een rationeel zorg-
gebruik?

• Bevordert de nomenclatuur het rationeel gebruik van tand-
zorg?

• Wordt het gebruik van tandzorg individueel opgevolgd per pa-
tiënt en per zorgverlener? Kan het RIZIV op basis daarvan over-
consumptie en fraude opsporen?

• Maken de evaluaties en de controles door de Dienst Genees-
kundige Evaluatie en Controle (DGEC) het mogelijk voldoende 
grip te houden op overconsumptie en fraude?

Hoofdstuk 6
Rationeel gebruik  
van de tandzorg 

5 Garandeert het terugbetalingsbeleid een toereikend niveau 
van mond- en tandgezondheid aan de beste prijs, zowel voor 
de patiënt als voor het RIZIV?

• Beschikt het RIZIV over relevante statistische gegevens over 
het niveau van de mond- en tandgezondheid bij de bevolking?

• Worden die gegevens gebruikt om het terugbetalingsbeleid 
van de overheid aan te sturen?

• Evalueert de Technische Tandheelkundige Raad de prijzen van 
de terugbetaalde zorg op basis van relevante financiële infor-
matie over de kostprijs van de uitrustingen, van de medische 
hulpmiddelen en van de producten die nodig zijn om de zorg 
toe te dienen?

Hoofdstuk 2
Aansturing van het 

terugbetalingsbeleid 

Hoofdstuk 3
Vastlegging van de ere-

lonen voor tandzorg 

1.1.3 Onderzoeksmethode 
Om het beheerskader te kunnen evalueren heeft het Rekenhof de basisinformatie opge-
vraagd bij het RIZIV, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidspro-
ducten (FAGG), het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en de Controle-
dienst voor de Ziekenfondsen (CDZ). 

Die informatie omvat de wettelijke bepalingen, notulen van de vergaderingen van de Tech-
nische Tandheelkundige Raad, organigrammen, activiteitenverslagen of controlerapporten 
en elke nota of elk administratief verslag dat verband houdt met het beheer van de sector 
van de tandzorg. De beschikbare informatie werd aangevuld met interviews in de betrok-
ken administraties.

Het Rekenhof heeft de beslissingen onderzocht die tussen 2005 en 2014 werden genomen 
om de nomenclatuur van de verstrekkingen in het domein van de tandzorg te wijzigen. 
De besluitvorming van de overheid inzake terugbetalingen en de bijbehorende motivering 
werden onderzocht, evenals de manier waarop de overheid de erelonen en het remgeld 
bepaalt en toezicht houdt op de kwaliteit en de regelmatigheid van de zorg die door tand-
heelkundigen wordt verstrekt.

1.1.4 Auditnormen
De audit evalueert in welke mate het beheer door de Belgische overheid beantwoordt aan 
de goede praktijken die internationale organisaties als de WGO, de OESO en de Europese 
Commissie vooropstellen.
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De internationale organisaties pleiten voor een systeem dat de performantie beheert en 
waarin de rol van elke betrokkene vastligt, wordt gecontroleerd en periodiek wordt bijge-
stuurd aan de hand van relevante indicatoren. Die aanbevelingen vormen de referentienor-
men van de audit.

Die organisaties bestuderen de gezondheidszorgsystemen al meer dan tien jaar om ze per-
formanter te maken zonder dat de uitgaven al te veel toenemen. De doelstellingen die ze in 
de sector van de gezondheidszorg prioritair achten, zijn:

• de kwaliteit en de veiligheid van de zorg;
• de billijkheid en de toegankelijkheid van de zorg, in die zin dat de hele bevolking toe-

gang moet hebben tot een gelijkwaardig niveau van gezondheidszorg;
• het rationele gebruik van de zorg.

1.1.5 Tijdschema van de audit 

19 maart 2014 Aankondiging van de audit aan de minister van Sociale 
Zaken, de administrateur-generaal van het RIZIV, de 
administrateur-generaal van het FAGG, de voorzitter van 
het directiecomité van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid 
van de Voedselketen en Leefmilieu, en de administrateur-
generaal van de CDZ

April – december 2014 Auditwerkzaamheden bij het RIZIV, het FAGG, het FANC, de 
FOD Volksgezondheid en de CDZ

1 juli 2015 Verzending van het voorontwerp van verslag naar de 
administrateur-generaal van het RIZIV, de administrateur-
generaal van het FAGG, de voorzitter van het directiecomité 
van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 
en Leefmilieu en de administrateur-generaal van de CDZ

30 september 2015 Antwoord van de adjunct-administrateur-generaal van het 
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

12 november 2015 Verzending van het ontwerpverslag aan de minister van So-
ciale Zaken

18 februari 2016 Antwoord van de minister van Sociale Zaken
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1.2 Financiële, juridische en organisatorische context 

1.2.1 Uitgaven voor terugbetalingen in België 
In 2013 heeft de Staat 839,24 miljoen euro besteed aan de terugbetaling van tandzorg. Die 
uitgaven zijn tussen 2003 en 2013 gestaag omhoog gegaan, met een gemiddelde groei van 
5,95 % per jaar. Dat is meer dan de gemiddelde stijging van de uitgaven voor de terugbeta-
ling van geneeskundige verzorging, die 5,28 % bedraagt. 

Tijdens die periode hebben de overheidsuitgaven voor geneeskundige verzorging een steeds 
groter deel van het bruto binnenlands product ingenomen en dat is ook zo in de sector van 
de tandzorg, waar het deel van het BBP dat gebruikt wordt voor terugbetalingen evolueerde 
van 0,17 naar 0,22 %.

Tabel 1 –  Evolutie 2003-2013 van het BBP en van de overheidsuitgaven voor geneeskundige  
verzorging en tandzorg (bedragen in miljoen euro)

Jaar BBP Geneeskundige verzorging Tandzorg

Bedrag
 % van 

het 
BBP

Jaarlijkse 
groei Bedrag  % van 

het BBP 

 % van de 
geneeskun-

dige  
verzorging

Jaarlijkse 
groei

2003 276.157 15.383 5,57 % 474,6 0,17 % 3,09 %

2004 291.287 16.771 5,76 % 9,02 % 522,9 0,18 % 3,12 % 10,18 %

2005 303.435 17.250 5,68 % 2,86 % 523 0,17 % 3,03 % 0,02 %

2006 318.829 17.735 5,56 % 2,81 % 549,8 0,17 % 3,10 % 5,12 %

2007 335.815 18.873 5,62 % 6,42 % 585,3 0,17 % 3,10 % 6,46 %

2008 346.375 20.704 5,98 % 9,70 % 671,8 0,19 % 3,24 % 14,78 %

2009 340.669 22.128 6,50 % 6,88 % 734 0,22 % 3,32 % 9,26 %

2010 355.791 22.823 6,41 % 3,14 % 756,4 0,21 % 3,31 % 3,05 %

2011 369.258 24.077 6,52 % 5,49 % 775,6 0,21 % 3,22 % 2,54 %

2012 375.852 24.985 6,65 % 3,77 % 804,6 0,21 % 3,22 % 3,74 %

2013 382.692 25.660 6,71 % 2,70 % 839,2 0,22 % 3,27 % 4,30 %

Bron: RIZIV (uitgaven voor geneeskundige verzorging en tandzorg) en OESO (bruto binnenlands product 
– bestedingsbenadering)3

1.2.2 Uitgaven voor terugbetalingen in Europa 
Volgens de statistieken van Eurostat4 voor 2012 heeft de Belgische overheid per inwoner 
gemiddeld 73,97 euro uitgegeven aan tandzorg. Dat is minder dan in Duitsland (-49 %) en 
Luxemburg (-42,3 %), maar meer dan in Frankrijk (+42,5 %) en Nederland (+31,8 %).

3  OESO, OECD.StatExtracts, http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=SNA_TABLE1&Lang=fr.
4  Dat directoraat-generaal van de Europese Commissie houdt zich bezig met statistische informatie op commu-

nautaire schaal. Eurostat verzamelt, harmoniseert en aggregeert de gegevens die gepubliceerd worden door de 
nationale instituten voor de statistiek van de EU-lidstaten, door andere landen die het akkoord over de Europese 
Economische Ruimte hebben onderschreven, door kandidaat -lidstaten en door Zwitserland.

http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=SNA_TABLE1&Lang=fr
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Er kan geen vergelijking tussen alle Europese landen worden gemaakt op basis van de sta-
tistieken van Eurostat. In sommige landen wordt tandzorg immers grotendeels in het zie-
kenhuis verstrekt en gaan de uitgaven op in de boekhoudkundige massa. Een vergelijking 
is bijgevolg slechts relevant voor landen waar facturen (of getuigschriften) voor tandzorg in 
hoofdzaak door de zorgverleners worden opgesteld. Dat is zo in Duitsland, waar 99 % van 
de patiënten naar de tandartspraktijk of een privékliniek gaat, en ook in Luxemburg (98 %), 
Nederland en Frankrijk (97 %) evenals Denemarken (96 %). België is ook in dat geval, want 
tandzorg wordt hier steevast geattesteerd door een zorgverlener of op naam van een zorg-
verlener, ongeacht waar de zorg wordt verstrekt5.

Evolutie 2003-2012 van de overheidsuitgaven voor tandzorg, per inwoner, in zes Europese landen met 
vergelijkbare statistieken (in euro)
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Bron: Eurostat, uitgaven per zorgverlener en per zorgfinancierder - per inwoner, http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/portal/page/portal/health/health_care/data/database 

5  Directoraat-generaal Communicatie van de Europese Commissie, Eurobarometer van februari 2010 over tandzorg 
(Eurobarometer – “Oral health” ), p. 47, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_330_en.pdf

 (Eurobaromètre – “La santé dentaire”), p. 47, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_330_fr.pdf.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/health/health_care/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/health/health_care/data/database
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_330_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_330_fr.pdf
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1.2.3 Voornaamste wettelijke bepalingen 
De terugbetaling van tandzorg wordt in hoofdzaak geregeld door de gecoördineerde wet 
van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, en door het bijbehorende uitvoeringsbesluit van 3 juli 1996. 

Tabel 2 –  Bijzondere aspecten van de tandzorgpraktijk en belangrijkste wettelijke bepalingen ter zake 

Aspecten van de tandzorgpraktijk Voornaamste wettelijke bepalingen

Erelonen voor tandzorg Koninklijk besluit van 14 september 1984 tot 
vaststelling van de nomenclatuur van de ge-
neeskundige verstrekkingen inzake verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen

Remgeld voor de patiënten bij bepaalde tand-
zorgverstrekkingen 

Koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vast-
stelling van het persoonlijk aandeel van de 
rechthebbenden voor sommige tandheelkun-
dige verstrekkingen

Formaliteiten die zorgverleners moeten vervul-
len om een recht op terugbetaling te openen

Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van 
artikel 22, 11°, van de gecoördineerde wet van 
1994

Erkenning van tandartsen Koninklijk besluit 78 van 10 november 1967 be-
treffende de uitoefening van de gezondheids-
zorgberoepen, en diverse ministeriële besluiten 
die de algemene en bijzondere erkenningsvoor-
waarden bepalen voor algemeen tandartsen en 
tandarts-specialisten

Accreditering van tandartsen De gecoördineerde wet van 1994 en het bijbe-
horende uitvoeringsbesluit van 3 juli 1996

Controle van medische hulpmiddelen Koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffen-
de de medische hulpmiddelen 

Controle van röntgentoestellen Wet van 15 april 1994 betreffende de bescher-
ming van de bevolking en van het leefmilieu 
tegen de uit ioniserende stralingen voortsprui-
tende gevaren en betreffende het Federaal 
Agentschap voor Nucleaire Controle, en het 
koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende al-
gemeen reglement op de bescherming van de 
bevolking, van de werknemers en het leefmilieu 
tegen het gevaar van de ioniserende stralingen

Bron: Rekenhof

1.2.4 Voornaamste actoren bij de terugbetaling van tandzorg 
Het terugbetalingsbeleid wordt beheerd binnen het RIZIV, waar het onder verschillende 
organen ressorteert. Daarnaast beoordeelt de Controledienst voor de Ziekenfondsen (CDZ) 
de kwaliteit van de prestaties van de ziekenfondsen. Daarbij komt ook de kwaliteit van de 
procedures voor de terugbetaling van tandzorg aan bod.

De FOD Volksgezondheid, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheids-
producten (FAGG) en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) dragen zij-
delings ook bij tot de kwaliteit van de terugbetaalde zorg door respectievelijk toezicht te 
houden op de vorming en de specialisatie van de zorgverleners, op de gebruikte medische 
hulpmiddelen en op de röntgentoestellen.
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Tabel 3 –  Voornaamste actoren bij de terugbetaling van tandzorg678 

Actoren Acties Samenstelling

Bepaling van doelstellingen en aansturing van de terugbetaling 

RIZIV – Algemene 
Raad van de  
Verzekering voor 
Geneeskundige 
Verzorging 

• bepaalt de algemene beleidslij-
nen6

• staat in voor de opvolging op 
basis van de jaarverslagen van 
de CDZ, van de landsbonden 
van ziekenfondsen, van de 
Dienst Geneeskundige Evalu-
atie en Controle (DGEC) en van 
de Dienst voor Administratieve 
Controle (DAC)

• brengt aan de minister van So-
ciale Zaken verslag uit over de 
maatregelen waartoe de raad 
beslist heeft of die hij voorstelt 

20 leden vertegenwoordigen de over-
heid, de verzekeringsinstellingen en 
de sociale partners 
8 leden met raadgevende stem verte-
genwoordigen de zorgverleners 

RIZIV - Comité van 
de Verzekering voor 
Geneeskundige 
Verzorging 

neemt beslissingen die rechtstreeks 
verband houden met de zorgverle-
ners en met de verstrekte zorg 

42 leden vertegenwoordigen paritair 
de verzekeringsinstellingen en de 
zorgverleners 
6 leden met raadgevende stem verte-
genwoordigen de sociale partners 

RIZIV – Commissie 
voor  
Begrotingscontrole 

• waakt over de ontvangsten en 
de uitgaven 

• waakt over de naleving van de 
groeinorm 

15 leden vertegenwoordigen de werk-
gevers, de zelfstandigen, de loontrek-
kenden, de verzekeringsinstellingen, 
de zorgverleners en de minister van 
Sociale Zaken 
+ 1 begrotings- en financieel adviseur 
die de commissie voorzit 

Beslissingen over de terugbetaling 

Minister van Sociale 
Zaken 

beslist over terugbetalingen op ba-
sis van voorstellen van de nationale 
commissie tandartsen – zieken-
fondsen, die vooraf zijn onderzocht 
door de Technische Tandheelkun-
dige Raad van het RIZIV en die voor 
advies werden voorgelegd aan de 
Commissie voor Begrotingscontro-
le en aan het Comité van de Verze-
kering

RIZIV – nationale 
commissie tandart-
sen – ziekenfondsen 
(Dentomut)

• onderhandelt over het 
nationaal akkoord tandartsen-
ziekenfondsen 

• doet voorstellen om de nomen-
clatuur aan te passen 

10 leden zijn aangewezen door de be-
roepsorganisaties van tandartsen 
10 leden zijn aangewezen door de 
verzekeringsinstellingen 
+ de leidend ambtenaar van de Dienst 
voor Geneeskundige Verzorging van 
het RIZIV (of zijn afgevaardigde) fun-
geert als voorzitter 

6 Artikel 16, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
gecoördineerd op 14 juli 1994.

7 

8 
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Actoren Acties Samenstelling

RIZIV - Technische 
Tandheelkundige 
Raad 

• onderzoekt en formuleert ad-
viezen over alle voorstellen tot 
wijziging van de nomenclatuur 

• preciseert de regels en voor-
waarden voor terugbetalingen 

• elk voorstel en elk advies moet 
het voorwerp zijn van een ad-
vies van de DGEC van het RIZIV 

24 stemgerechtigde leden, waarvan:
• 2/3 worden voorgedragen door de 
universitaire faculteiten geneeskunde 
(6 leden) en door de beroepsorganisa-
ties van tandartsen (10 leden)
• 1/3 wordt voorgedragen door de 
verzekeringsinstellingen (8 leden)
+ een lid van het verzekeringscomité, 
arts of tandarts, fungeert als voorzit-
ter 

Toezicht op de terugbetaling 

RIZIV - comité van 
de Dienst voor  
Geneeskundige  
Evaluatie en  
Controle 

bestuurt de DGEC die informatie 
verstrekt aan tandartsen en andere 
zorgverleners, en aan de adviserend 
geneesheren van de verzekerings-
instellingen7

55 leden:
• voorzitter en vicevoorzitters: 

raadsheren bij het hof van beroep 
of leden van het parket-generaal 
bij het hof van beroep of leden 
van het auditoraat-generaal bij 
het arbeidshof 

• aangewezen door de verzeke-
ringsinstellingen, de raden van 
de orde van geneesheren en apo-
thekers, de beroepsorganisaties 
van het medisch, paramedisch 
en ziekenhuiskorps, en de be-
roepsorganisaties van tandart-
sen en licenciaten in de weten-
schappen die gemachtigd zijn om  
zorgverstrekkingen te verlenen 

RIZIV - Profielen-
commissie voor 
Tandheelkundigen8

• evalueert de profielen van de 
zorgverleners op basis van indi-
viduele statistieken 

• kan preventieve en educatieve 
acties opzetten voor zorgver-
leners en/of voorschrijvers die 
heel wat uitgaven voor terugbe-
talingen teweegbrengen 

8 tandartsen, vertegenwoordigers 
van:
• de beroepsorganisaties (4)
• de verzekeringsinstellingen (2)
• de beroepsorganisaties van werk-

gevers, van zelfstandigen en van 
loontrekkenden (2)

7  De verzekeringsinstellingen omvatten de ziekenfondsen, alsook de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverze-
kering (HZIV) en de Kas der Geneeskundige Verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoor-
wegen, die dezelfde rol spelen als de ziekenfondsen in het kader van de verplichte verzekering geneeskundige 
verzorging en uitkeringen. In zijn publicaties gebruikt het Rekenhof de termen verzekeringsinstellingen en zie-
kenfondsen door elkaar.

8  Artikel 65, § 3, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte ver-
zekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
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Actoren Acties Samenstelling

Bevordering van de kwaliteit en van de veiligheid van de tandzorg 

Bij de FOD Volksgezondheid 

Erkenningscommis-
sies 

formuleren gemotiveerde adviezen 
over aanvragen tot erkenning van 
zorgverleners en over vragen met 
betrekking tot die erkenning 

Er bestaat een specifieke commissie 
voor elk van de bijzondere beroeps-
titels waartoe de beoefenaars van de 
tandheelkunde toegang hebben. 
Elke erkenningscommissie bestaat uit 
een Franstalige en een Nederlandsta-
lige kamer. 
Elke kamer telt minimum zes en maxi-
mum twaalf zorgverleners die houder 
zijn van de bijzondere beroepstitel in 
kwestie. 
De leden worden benoemd door de 
minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid. Ze worden voor de helft 
voorgedragen door tandartsscholen 
en voor de helft door beroepsorgani-
saties van tandartsen.

Raad van de 
Tandheelkunde

formuleert adviezen ten behoeve 
van de minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid over alle kwes-
ties die verband houden met tand-
heelkunde 

Er bestaat een Franstalige kamer en 
een Nederlandstalige kamer.
Elke kamer telt 12 leden die licenciaat 
tandheelkunde zijn en benoemd zijn 
door de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid. Zes leden worden 
voorgedragen door tandartsscholen 
en 6 andere door de beroepsvereni-
gingen van tandartsen.

Bij het RIZIV 

Stuurgroep  
Kwaliteitspromotie 
Tandheelkunde 

• beheert de voorwaarden en de 
procedures voor de accredite-
ring van tandartsen 

• kan voorstellen doorgeven aan 
de nationale commissie tand-
artsen-ziekenfondsen in ver-
band met de inhoudelijke defi-
niëring en het gebruik van een 
tandheelkundig dossier

19 door de koning benoemde leden, 
waarvan:
• 6 vertegenwoordigers van be-

roepsorganisaties 
• 6 vertegenwoordigers van univer-

siteiten 
• 6 vertegenwoordigers van de ver-

zekeringsinstellingen 
• 1 vertegenwoordiger van de FOD 

Volksgezondheid met raadgeven-
de stem 
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Actoren Acties Samenstelling

Commissie van 
Beroep  
Tandheelkunde9

doet uitspraak over beroep dat 
door zorgverleners is ingesteld 

6 door de koning benoemde leden, 
waarvan:
• 4 tandartsen, vertegenwoordi-

gers van de beroepsorganisaties 
(2) en van de universiteiten (2)

• 2 vertegenwoordigers van de ver-
zekeringsinstellingen 

Evaluatiecommissie 
Tandheelkunde 

formuleert adviezen over de erken-
ning van bijscholingen en over de 
accrediteringseenheden waarop die 
bijscholing recht geeft 

6 leden, aangewezen door de stuur-
groep kwaliteitspromotie tandheel-
kunde, waarvan:
• 4 tandartsen, vertegenwoordi-

gers van de beroepsorganisaties 
(2) en van de universiteiten (2)

• 2 vertegenwoordigers van de ver-
zekeringsinstellingen

Bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)

Directoraat-Gene-
raal Post vergunning 
– Afdeling Gezond-
heidsproducten

registreert alle verdelers, sommige 
fabrikanten en sommige medische 
hulpmiddelen die gebruikt worden 
bij tandzorg 

Afdeling Vigilantie verzamelt en analyseert incidenten 
die zijn gemeld door gezondheids-
professionals, patiënten of firma’s 
die gezondheidsproducten of me-
dische hulpmiddelen fabriceren of 
verdelen 

Directoraat- 
Generaal Inspectie 

• controleert of materiaal en pro-
ducten die worden verkocht, 
verdeeld of gebruikt in overeen-
stemming zijn met de regelge-
ving 

• controleert (afdeling Industrie) 
de producten en de medische 
hulpmiddelen bij Belgische fa-
brikanten en verdelers 

• controleert de medische re-
clame

Bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)

Departement 
Gezondheid en 
Leefmilieu – dienst 
Bescherming van de 
Gezondheid 

• verleent tandartsen machtigin-
gen voor het gebruik van rönt-
gentoestellen 

• ziet toe op de jaarlijkse controle 
van tandartsenkabinetten en 
röntgentoestellen 

Bron: Rekenhof9

9 De leden van de Commissie van Beroep mogen noch in de Stuurgroep Kwaliteitspromotie noch in de Evaluatiecom-
missie Tandheelkunde zetelen.
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Hoofdstuk 2

Monitoring van het 
terugbetalingsbeleid
De OESO10, de WGO11 en de Europese Commissie bestuderen de gezondheidssystemen om 
ze performanter te maken en tegelijk de stijgende uitgaven in de hand te houden. Deze or-
ganisaties hebben in tal van verslagen12 aanbevelingen geformuleerd die in de richting gaan 
van een beheersmodel van het PDCA-type (Plan-Do-Check-Act13).

De methode telt vier stappen waarbij de ene uit de andere voortvloeit en zo een proces van 
cyclische verbetering vormt.

De eerste stap (“Plan”) bestaat erin het verbeteringsproces te plannen door de activiteiten 
te structureren in een actieplan met precieze, meetbare doelstellingen met een deadline. In 
de gezondheidssector hebben deze doelstellingen betrekking op de kwaliteit, de veiligheid, 
de toegankelijkheid en het rationeel gebruik van de zorg.

Bij de opmaak van het actieplan moet men beschikken over een gedetailleerd overzicht van 
het systeem en van de performanties die moeten worden verbeterd. Daarvoor zijn statisti-
sche gegevens (indicatoren) nodig die de performanties van het systeem in termen van de 
te bereiken doelstellingen het beste weergeven. Door de indicatoren te analyseren, wordt 
duidelijk aan welke processen er iets schort, waaraan dat te wijten is en wat eraan te doen 
valt. Op die manier kan een hiërarchie in de verbeteracties worden bepaald. Op basis hier-
van moet voor elke actor in het systeem een actieplan worden uitgewerkt.

In het model voor kwaliteitsbeheer van het type PDCA betreft de tweede stap (“Do”) de 
uitvoering van de geplande acties.

In de derde stap (“Check”) worden de performantie-indicatoren periodiek opgevolgd om de 
positieve impact van het actieplan te controleren.

10 Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling die 34 geïndustrialiseerde en democratische lan-
den verenigt. 

11 Wereldgezondheidsorganisatie die 192 lidstaten omvat en de werken van de Verenigde Naties leidt op het vlak van 
gezondheid.

12 In dat verband kunnen met name de volgende verslagen worden aangehaald:
• OESO, Health Care Reform: The Will to Change, 1996, 136 p.;
• OESO, Mesurer et améliorer la performance des systèmes de santé dans les pays de l'OCDE, 2002, 359 p.;
• OESO, Vers des systèmes de santé plus performants, 2004, 374 p.;
• WGO, Rapport sur la santé dans le monde 2010: le financement des systèmes de santé - le chemin vers une couver-

ture universelle, 2010, 120 p.
13 Deze methode werd in de jaren 50 gemeengoed dankzij de statisticus W. Deming en vormt de grondslag van de 

kwaliteitsbewaking die vervat is in de ISO-normen.
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Wanneer het actieplan onvoldoende of ongewenste effecten heeft, moet het beleid worden 
bijgestuurd. De vierde en laatste stap van het proces (“Act”) bestaat er dan ook in het actie-
plan aan te passen in het licht van de vastgestelde resultaten.

2.1 Planning: bepaling van indicatoren, doelstellingen en een actieplan 
(“Plan”)

Sinds het begin van de jaren 2000 besteden de internationale organisaties bijzondere aan-
dacht aan het performantiemanagement in de tandheelkundige sector. Aan de hand van 
hun eerste initiatieven moesten de lidstaten in staat zijn de prioritaire doelstellingen van 
het mondzorgbeleid te bepalen en de relevante indicatoren te identificeren om de impact 
van dit beleid te meten.

In dit verband kan worden gewezen op het Europese onderzoeksprogramma Egohid14 dat 
in 2002 werd gelanceerd binnen een netwerk van 32 Europese instellingen, ministeries van 
Gezondheid, Europese en nationale beroepsorganisaties alsook de WGO.

2.1.1 Indicatoren

2.1.1.1 Europese inzameling
Het Egohid-programma heeft een 40-tal indicatoren geïdentificeerd15 die voor het mond-
zorgbeleid als richtsnoer zouden kunnen dienen via relevante informatie over de gezond-
heidstoestand, de mondaandoeningen en –functies, de determinanten, het mondzorgsys-
teem en tot slot de resultaten van het in deze sector gevoerde beleid.

Drie statistische indicatoren zijn momenteel effectief gepubliceerd voor alle Europese lan-
den. Ze richten zich op de kosten van tandzorg16, het aantal tandartsen per inwoner17 en de 
onbevredigde behoeften18.

Voor België worden deze indicatoren ingezameld door verschillende overheidsinstanties. 
Wat de kosten van tandzorg en het aantal professioneel actieve tandartsen betreft, komen 
de gegevens uit het systeem van gezondheidsrekeningen SHA19, waaraan de FOD Sociale 
Zekerheid en het RIZIV bijdragen. De behoeften die niet werden ingevuld, worden jaarlijks 
door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie 
becijferd in het kader van de Europese enquête over het inkomen en de levensomstandig-
heden EU-SILC20.

14 European Global Oral Health Indicators Development.
15 Europese Commissie, Health Surveillance in Europe, European Global Oral Health Indicators Development Project, 

Clinical Indicators, Oral Health Clinical Surveys: Guidelines, tabel 1.1, p. 6, http://ec.europa.eu/health/ph_pro-
jects/2005/action1/docs/action1_2005_frep_14_a20_en.pdf.

16 Eurostat, bestand “Expenditure of providers of health care by financing agents in health care – per inhabitant”, 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/health/health-care/data/database.

17 Eurostat, bestand “Dentists by NUTS 2 regions”, http://ec.europa.eu/eurostat/web/health/health-care/data/main-
tables. 

18 Eurostat, bestanden “Self-reported unmet needs for dental examination”, http://ec.europa.eu/eurostat/web/
health/health-care/data/database. 

19 System of Health Account, database die door de OESO, de WGO en de Europese Commissie gezamenlijk wordt 
beheerd.

20 European Statistics of Income and Living Condition.
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De Europese Commissie heeft ook een gezondheidsonderzoek door middel van interviews 
gelanceerd. Dit onderzoek wordt vijfjaarlijks uitgevoerd21. Het eerste onderzoek (EHIS) 
werd tussen 2006 en 2009 zonder bindende verordening van de Commissie gevoerd. De per 
land in aanmerking genomen indicatoren zijn dus niet te vergelijken.

In België werd het onderzoek in 2008 door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezond-
heid (WIV)22 uitgevoerd. Het instituut heeft vijf indicatoren in aanmerking genomen om 
het percentage te onderzoeken van de mensen die:

• in het afgelopen jaar bij de tandarts zijn geweest;
• hun tanden tweemaal per dag poetsen;
• ouder zijn dan vijftien jaar en niet meer hun natuurlijke tanden hebben;
• een tandprothese dragen;
• moeilijkheden ondervinden bij het kauwen op hard voedsel.

Het tweede onderzoek (EHIS 2) werd in 2013 gelanceerd. Voor de uitvoering ervan werd een 
reglement uitgewerkt23 om vergelijkbare indicatoren in alle lidstaten te verzamelen. Het 
onderzoeksverslag presenteert en bespreekt dezelfde indicatoren als in 2008.

2.1.1.2	 Cartografie	van	de	mondzorg	in	België
In 2003 werd op verzoek van de minister van Sociale Zaken een eerste cartografie gemaakt 
ter voorbereiding van een strategisch plan voor tandzorg. Daarin wordt de tandheelkundi-
ge consumptie en de gezondheidstoestand van de Belgische bevolking beschreven op basis 
van de resultaten van in België gevoerde klinische onderzoeken die in de wetenschappelijke 
literatuur werden gepubliceerd. Ook het belang van bepaalde therapeutische mogelijkhe-
den wordt daarin beoordeeld op basis van in het buitenland gevoerde onderzoeken.

Deze cartografie neemt meerdere indicatoren in aanmerking over risicogedrag (consumptie 
van snoep en koekjes), over de zorgkwaliteit (gebrekkige tandontzenuwingen) en over de 
gezondheidstoestand van de mond en tanden (effect van cariës). Daarin worden ook de in-
dicatoren over de frequentie van tandartsbezoeken en over het aantal professioneel actieve 
tandartsen vermeld.

2.1.2 Doelstellingen en actieplan
Tussen 2004 en 2012 heeft de wetgevende macht een continue groeinorm van 4,5 % voor 
het budget voor geneeskundige verzorging aangenomen. Het doel was om de kwaliteit en 
toegankelijkheid van de gezondheidszorg te verbeteren.

21 EG-verordening 1338/2008 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende communautaire statistieken 
over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk, over de statistieken op basis van het Euro-
pese gezondheidsonderzoek door middel van interviews (EHIS).

22 Voor het specifieke domein van de mondzorg:

• https://his.wiv-isp.be/fr/Documents %20partages/DEC_FR_2008.pdf;

• https://his.wiv-isp.be/fr/Documents %20partages/DE_FR_2008.pdf.
23 EU-verordening 141/2013 van de Commissie van 19 februari 2013 ter uitvoering van EG-verordening 1338/2008.
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In het specifieke domein van tandzorg heeft de minister van Sociale Zaken een strategisch 
plan24 goedgekeurd in 2003. Dit plan definieerde vier hoofdlijnen om de mondzorg te ver-
beteren.

De eerste hoofdlijn had als doel de bevolking te sensibiliseren voor het belang van mond-
zorg. De tweede beoogde de preventie te versterken via regelmatige preventieve onderzoe-
ken bij de tandarts en preventieve tandzorg uitgevoerd door mondhygiënisten, onder con-
trole van de tandarts. De derde hoofdlijn beoogde de zorg toegankelijker te maken voor 
zes bevolkingsgroepen: kinderen, zwakkeren op socio-economisch vlak, zelfstandigen, 
patiënten die in een instelling verblijven, gehandicapten en personen die in een rust- en 
verzorgingstehuis verblijven. Tot slot had de vierde hoofdlijn tot doel meer transparantie te 
bewerkstelligen bij de berekening van de materieel- en zorgkosten.

Het Rekenhof merkt op dat dit strategisch plan van 2003 geen enkele uitvoeringstermijn 
bevatte en geen enkel streefcijfer vastlegde. Omdat er geen ander plan is, is dit plan van 
2003 meer dan tien jaar na de goedkeuring ervan, van toepassing gebleven. Dit belemmert 
de evaluatie van de performantie van dit plan en hypothekeert het gebruik door België van 
het PDCA-beheersmodel dat de internationale organisaties hebben aanbevolen.

Standpunt van het RIZIV
Het RIZIV is van oordeel dat de beleidsverklaring van 13 november 2014 van de 
minister van Sociale Zaken als officieel kader moet worden gezien voor de ontwik-
kelingen en het beleid inzake de terugbetaling van tandverzorging.

Het instituut stelt sinds vorig jaar ook belangrijke evoluties vast op het vlak van 
het overleg binnen de sector van de tandheelkunde. Het verwijst in dat opzicht in 
de eerste plaats naar “de oriëntatienota tandheelkundige zorg in de ziekteverze-
kering” waarin verder richting wordt gegeven aan de manier waarop de terugbeta-
ling voor tandheelkunde moet worden georganiseerd. Het preciseert dat die nota, 
die in de vorm van een bijlage bij het nationaal akkoord tandheelkundigen-zie-
kenfondsen 2015-2016 werd gepubliceerd, het resultaat vormt van intensief over-
leg in 2014 met de representatieve beroepsorganisaties en de ziekenfondsen. Het 
benadrukt tot slot dat diverse thema’s die in de audit van het Rekenhof besproken 
worden, ook aan bod komen in de oriëntatienota en er verder in worden uitge-
werkt met pistes voor toekomstig beleid.

In uitvoering van die oriëntatienota werden in de schoot van de Dentomut-com-
missie twee werkgroepen opgericht:

• De eerste heeft tot doel om tegen eind 2016 een performantieanalyse uit te 
voeren van de tandheelkunde. Met deze analyse wordt een link gelegd tussen 
de diensten en de mondgezondheid, dit door de huidige dienstverlening af te 
toetsen op geselecteerde indicatoren. Deze analyse zal uitmonden in het vast-
stellen van gezondheidsdoelstellingen. Hiermee zal de tandheelkunde de eer-
ste sector zijn die zich inschrijft in het gebruik van gezondheidsdoelstellingen, 

24 F. Vandenbroucke, 9 april 2003, persbericht over tandzorg, http://oud.frankvandenbroucke.be/html/soc/ZP-
030409.htm. 

http://oud.frankvandenbroucke.be/html/soc/ZP-030409.htm
http://oud.frankvandenbroucke.be/html/soc/ZP-030409.htm
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waardoor het beleid beter in kaart zal kunnen worden gebracht en beslissingen 
meetbaar kunnen worden opgevolgd. Het integreren van dit aspect van meet-
baarheid sluit aan bij een belangrijke aanbeveling in punt 2.6 van het verslag 
die erop gericht is een geheel van betrouwbare, volledige en relevante gegevens 
te verzamelen die de gebrekkige processen, de oorzaak van deze gebreken en 
de mogelijke oplossingen daarvoor naar voren brengen.

• De tweede werkgroep is in oktober gestart met gesprekken met de overleg-
partners over een reorganisatie van de huidige regeling inzake toetredingen 
tot het Dentomut-akkoord met als doel de tariefzekerheid voor de patiënten te 
versterken. Die evolutie geeft eveneens invulling aan een heel belangrijke uit-
daging vermeld in punt 4.7 van het ontwerpverslag van het Rekenhof en onder 
aanbeveling 11.

Volgens het RIZIV tonen die recente evoluties aan dat de tandheelkundige sector 
een bijzonder engagement toont in de organisatie van de geneeskundige verzor-
ging en bereid is tot verregaand en innoverend overleg.

Na de door het RIZIV vermelde documenten te hebben onderzocht, stelt het Rekenhof vast 
dat de beleidsverklaring de nadruk legt op duurzaamheid, aanpassing aan de behoeften 
van de maatschappij en versterking van de kwaliteit en toegankelijkheid van de verzorging.

De oriëntatienota preciseert de volgende ontwikkelingsassen:

• strijd tegen verspilling en misbruiken, responsabilisering van de actoren;
• bijwerking van de nomenclatuur door zich te baseren op evidence based medïcine;
• continuïteit van het Omnio-systeem en van de andere toegankelijkheidsinstrumenten;
• administratieve vereenvoudiging, financiële transparantie en tariefzekerheid.

Hij bepaalt dat de nationale Dentomut-commissie kwantificeerbare doelstellingen zal vast-
leggen over essentiële aspecten van het tandzorgbeleid, zoals:

• het aantal patiënten dat gebruik maakt van preventieve verzorging;
• verschillende parameters in verband met de mondgezondheidstoestand;
• het aantal geconventioneerde tandartsen;
• de invoering van de elektronische facturatie voor de toepassing van de derdebetalers-

regeling;
• het aanbod aan lokale verzorging;
• de verzorgingstechnieken die prioritair in de nomenclatuur moeten worden opgeno-

men.

Antwoord van de minister van Sociale Zaken
De minister van Sociale Zaken stelt dat de problemen die in het auditverslag wor-
den vastgesteld, haar bekend zijn, meer in het bijzonder het ontbreken van een 
concreet actieplan met doelstellingen die via indicatoren kwalitatief en kwantita-
tief te meten zijn. Daarom legt het regeerakkoord de nadruk op het realiseren van 
gezondheidsobjectieven binnen een stabiel budgettair meerjarenplan. Doelstel-
lingen die moeten worden geïntegreerd in de akkoorden en overeenkomsten met 
de zorgverstrekkers en de verzekeringsinstellingen.
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Antwoord van het Rekenhof
Het Rekenhof benadrukt dat de beleidsverklaring en de oriëntatienota net zo min 
als het plan 2003 een uitvoeringstermijn vastleggen voor elke doelstelling en dat 
ze bijgevolg niet kunnen worden beschouwd als een actieplan dat strikt beant-
woordt aan de normen van de OESO en de WGO.

2.2 Beheer: uitvoering van de geplande acties (“Do”)

Het beheer van het terugbetalingsbeleid spitst zich voornamelijk toe op het samenstellen 
van de nomenclatuur, dit wil zeggen het vastleggen van de lijst met alle vergoedbare ver-
strekkingen. De in dat kader genomen beslissingen kunnen een verstrekking toevoegen of 
schrappen of de terugbetalingsregels en -voorwaarden aanpassen.

De verschillende soorten tandzorg staan vermeld in artikel 5 van de nomenclatuur. Daarin 
wordt elke verstrekking geïdentificeerd met een code die overeenstemt met erelonen voor 
de geconventioneerde zorgverleners. Artikel 6 verduidelijkt de reikwijdte en de voorwaar-
den van de terugbetaling. De nomenclatuur wordt per koninklijk besluit vastgelegd.

Los van de nomenclatuur bepaalt de overheid ook de tegemoetkoming door de verzekering 
voor geneeskundige verzorging. Deze tussenkomst bedraagt over het algemeen25 75 % van 
de in de nomenclatuur vastgelegde erelonen of 100 % voor de rechthebbenden op de ver-
hoogde tegemoetkoming. Bepaalde verstrekkingen zijn een uitzondering op de algemene 
regel en in dat geval verduidelijkt de regelgeving26 het bedrag van het persoonlijk aandeel 
van de patiënt voor de tandheelkundige kosten. Bijlage 1 van dit auditverslag specificeert 
de terugbetaalbare verstrekkingen, de terugbetalingspercentages en de remgelden ten laste 
van de patiënten.

Hieronder worden de belangrijkste beslissingen onderzocht die sinds 2003 werden geno-
men betreffende de nomenclatuur. Ze werden gegroepeerd op basis van de vier hoofdlijnen 
van het strategisch plan 2003.

2.2.1 Sensibilisering van de bevolking
Sinds 2003 financiert het RIVIZ jaarlijkse campagnes die tot doel hebben de bevolking te 
sensibiliseren voor het belang van mondzorg. Er werden ook twee websites gecreëerd om 
mondzorg te promoten bij docenten, kinderen en ouders.

Deze sensibiliseringsacties worden toevertrouwd aan twee representatieve verenigingen 
van tandartsen: de Société de médecine dentaire en het Verbond der Vlaamse Tandartsen. 
Daarvoor trok het RIVIZ tussen 2003 en 2010 3,13 miljoen euro uit. Sinds 2015 valt het sen-
sibiliseringsbeleid onder de bevoegdheid van de gemeenschappen.

25 Artikel 37, §  1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 
gecoördineerd op 14 juli 1994.

26 Koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor 
sommige tandheelkundige verstrekkingen.
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2.2.2 Meer inzetten op preventie
De invoering van de volledige terugbetaling van de geconventioneerde erelonen voor pre-
ventieve zorg voor jongeren27 was een belangrijke stap voorwaarts in dit domein. Die terug-
betaling van de geconventioneerde erelonen heeft betrekking op het halfjaarlijks mond-
onderzoek, op het profylactisch reinigen en op het aanbrengen van een beschermlaag in de 
tandgroeven28.

Boven de achttien jaar blijft de terugbetaling van het jaarlijkse mondonderzoek onderwor-
pen aan een leeftijdsbeperking. Deze beperking werd niettemin meerdere malen opgetrok-
ken en is zo geëvolueerd van de leeftijd van 50 jaar in 2003 naar die van 65 jaar in 201429.

Bovendien werd de terugbetaling van de jaarlijkse tandsteenverwijdering verbeterd. Tot 
2008 was geen enkele terugbetaling toegelaten als de patiënt het voorbije jaar geen tandarts 
had geraadpleegd. In dat jaar30 werd de nomenclatuur aangepast om te maken dat 50 % van 
de erelonen voor tandsteenverwijdering wordt terugbetaald indien gedurende de laatste 
twaalf maanden geen enkele consultatie werd terugbetaald.

Om te voldoen aan de groeiende vraag naar preventieve zorg, voorzag het strategisch plan 
in de vorming van een nieuw beroep in de gezondheidszorg: de mondhygiënisten. Zij moes-
ten onder controle van een tandarts de preventieve tandzorg uitvoeren. De Raad van de 
Tandheelkunde heeft in maart 2013 het eerste initiatief genomen voor dit project, d.i. bijna 
tien jaar na de goedkeuring van het plan. De raad heeft een positief advies verstrekt voor 
de erkenning van een nieuw beroep van “assistent in de mondzorg”. De raad heeft ook de 
nodige opleiding voor deze assistenten alsook hun bevoegdheidsdomeinen in de tandarts-
praktijken bepaald. Het verwijderen van tandsteen en het polijsten van tandvlakken vallen 
onder hun bevoegdheden, net als de evaluatie van de parodontale toestand. De Vlaamse re-
gering heeft recent een opleiding bachelor in de mondzorg toegelaten. Gediplomeerden in 
deze richting zullen bepaalde delen van de mondzorg voor hun rekening mogen nemen in 
overleg met een tandarts. Het RIZIV is van oordeel dat die nieuwe zorgverstrekkers eerst-
daags waarschijnlijk een plaats in de gezondheidsverzekering zullen innemen.

2.2.3 Zorgen voor meer transparantie bij de kostenberekening
In 2014 werden nieuwe wettelijke bepalingen31 goedgekeurd inzake de aan de patiënt te 
overhandigen getuigschriften voor verstrekte hulp en betalingsbewijzen. Deze bepalingen 
verplichten de zorgverleners ertoe het door de patiënt betaalde bedrag te vermelden op 
het ontvangstbewijs dat aan het getuigschrift voor verstrekte hulp vasthangt. Ook moet 
een ontvangstbewijs voor elk ontvangen voorschot worden afgegeven. Bovendien moeten 
de zorgverleners de patiënt een bewijsstuk uitreiken waarin de verstrekkingen worden  

27 Zie punt 2.2.4.1.
28 In de nomenclatuur spreekt men voor deze verstrekking van het verzegelen van groeven.
29 Koninklijk besluit van 28 februari 2014 tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de 

artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur 
van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen.

30 Koninklijk besluit van 26 mei 2008 tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de arti-
kelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van 
de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

31 Artikel 96 van de wet van 10 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid.
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gespecificeerd die aanleiding geven tot een tegemoetkoming van de verplichte verzekering 
alsook de aanvullende verstrekkingen die de verzekering niet dekt. Voor elke uitgevoerde 
verstrekking moet dit document het door de patiënt betaalde bedrag vermelden, inclusief 
de betaalde voorschotten.

De inwerkingtreding van deze nieuwe bepalingen, die initieel was vastgelegd op 1 janu-
ari 2015, werd uitgesteld naar 1 juli 201532.

2.2.4 Betere toegankelijkheid van de zorg
Het strategisch plan voor tandzorg wilde de zorg toegankelijker maken voor zes bevol-
kingsgroepen met een verhoogd risico inzake mondgezondheid.

2.2.4.1	 Voor	kinderen
Voor kinderen is de meest significante vooruitgang de volledige terugbetaling van de ge-
conventioneerde erelonen33. In 2003 werd deze volledige terugbetaling eerst en vooral toe-
gekend aan kansarme kinderen, in het kader van een proefproject van het RIZIV34. In de-
cember 200535 werd de volledige terugbetaling voor alle kinderen tot de twaalfde verjaardag 
ingevoerd. Afhankelijk van de beschikbare budgettaire middelen werd de leeftijdslimiet 
geleidelijk aan verhoogd. Sinds 2009 ligt deze beperking op achttien jaar36.

De zorgkosten worden in het algemeen door de patiënt geprefinancierd en nadien voor 
100 % terugbetaald door het ziekenfonds. Voor de kinderen is het echter mogelijk een be-
roep te doen op de derdebetalersregeling.

Er zijn andere beslissingen genomen om de zorg toegankelijker te maken voor kinderen. Zo 
werd in 200537 de terugbetaling van tandextracties toegelaten voor kinderen tot de veer-
tiende verjaardag. In 200938 werd de volledige opbouw van een eerste molaar door middel 

32 Programmawet van 19 december 2014.
33 In 2014 is de volledige terugbetaling van toepassing op consultaties, preventieve en conserverende zorg, radiogra-

fieën en protheses. 
34 Project gefinancierd ten laste van de administratiekosten van het RIZIV op basis van artikel 56 van de gecoördi-

neerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
35 Koninklijk besluit van 6 december 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststel-

ling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen en koninklijk besluit van 6 december 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 
29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkun-
dige verstrekkingen.

36 Koninklijk besluit van 20 maart 2009 tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de 
artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur 
van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen.

37 Koninklijk besluit van 4 februari 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling 
van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen.

38 Koninklijk besluit van 20 maart 2009 tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de 
bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige 
verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
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van een confectiekroon vergoedbaar gemaakt. In 201139 werden driedimensionale radio-
grafieën vergoedbaar gemaakt voor kinderen met een hazenlip. Tot slot werd in 201340 een 
nieuwe behandeling vergoedbaar gemaakt, d.i. de behandeling van door een schok bescha-
digde snij- en hoektanden.

De volledige terugbetaling is niet van toepassing op orthodontische behandelingen waar-
voor een tussenkomst van 25 % ten laste wordt gelegd van de patiënten die geen verhoogde 
tegemoetkoming genieten. Bovendien is de terugbetaling van orthodontie onderworpen 
aan een leeftijdsbeperking. In dit opzicht werden drie eenmalige maatregelen genomen. 
Zo werd in 200641 de leeftijdsbeperking voor orthodontische behandelingen opgevoerd van 
veertien naar vijftien jaar en werd de in het kader van deze behandelingen uitgevoerde 
cefalometrische analyse vergoedbaar gemaakt. In 200842 werd beslist een vast bedrag van 
400 euro toe te kennen voor de orthodontische eerstelijnsbehandelingen. Het gaat om een 
behandeling die men uitvoert bij kinderen jonger dan negen jaar, vooraleer men overgaat 
tot een regelmatige orthodontische behandeling.

2.2.4.2 Voor socio-economisch zwakkeren
In 2003 werden twee stelsels ingevoerd om de gezondheidszorg toegankelijker te maken 
voor behoeftige personen: de maximumfactuur en de derdebetalersregeling. Die stelsels 
werden sinds 2003 op verschillende punten verbeterd (zie hoofdstuk 4 waarin meer in het 
bijzonder de toegankelijkheid van tandzorg aan bod komt).

Bovendien werd het statuut van chronisch zieken in het leven geroepen in 201343. Dit sta-
tuut geeft recht op een verlaging van het maximumbedrag van de maximumfactuur. In dat 
kader geniet de patiënt volledige terugbetaling van de geconventioneerde erelonen als zijn 
persoonlijke tussenkomsten (remgeld) 350 euro bereiken voor het lopende jaar. De toepas-
sing van de derdebetalersregeling wordt overigens toegelaten voor chronisch zieken.

Het statuut van chronisch zieke wordt automatisch voor een jaar geopend ten gunste van 
patiënten die elk kwartaal minstens 300 euro aan gezondheidskosten hebben gedurende 
twee opeenvolgende jaren. Het recht wordt tevens voor een jaar geopend wanneer de pati-
ent in de loop van het voorgaande jaar de aan chronisch zieken toegekende vaste vergoe-
ding genoot. Tot slot wordt het recht voor vijf jaar geopend als de patiënt het voornoemde 

39 Koninklijk besluit van 31 augustus 2011 tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de 
artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur 
van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen.

40 Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van 
de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomen-
clatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen.

41 Koninklijk besluit van 5 oktober 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling 
van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen.

42 Koninklijk besluit van 26 mei 2008 tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de arti-
kelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van 
de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

43 Sectie 6 van de wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezond-
heidszorg.



36

uitgavenplafond bereikt en lijdt aan een zeldzame aandoening of een weesziekte, aange-
toond op grond van een medisch attest.

Vanaf 1 januari 2015 moest de toepassing van de derdebetalersregeling verplicht zijn voor 
de chronisch zieken en voor degenen die verhoogde tegemoetkoming genieten44. Deze ver-
plichting werd door de programmawet van 19 december 2014 echter geschrapt voor tand-
artsen.

2.2.4.3	 Voor	zelfstandigen
Tot 2006 werd de dekking die de verzekering voor geneeskundige verzorging bood aan 
zelfstandigen, beperkt tot welbepaalde “grote risico’s”. In dit kader werden met betrekking 
tot tandzorg enkel de radiografieën terugbetaald.

Naast de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering konden de zelfstandigen een “vrije” 
verzekering bij een ziekenfonds afsluiten en zo genieten van eenzelfde dekking voor ge-
zondheidszorg als werknemers. Deze vrije verzekering werd gefinancierd door bijdragen 
die de ziekenfondsen vrij vastleggen en waarbij nog een subsidie van de Staat kwam45. De 
helft van de zelfstandigen deed een beroep op de vrije aanvullende verzekering.

Op 30 juni 200646 werden de “kleine risico’s” zonder wijziging van de sociale bijdragen 
geïntegreerd in de verplichte verzekering voor gezondheidszorg van “beginnende”47 zelf-
standigen en van gepensioneerde zelfstandigen die een inkomensgarantie voor ouderen ge-
nieten. De kleine risico’s omvatten met name alle in de nomenclatuur opgenomen soorten 
tandzorg, behalve de radiografieën die de verzekering reeds als grote risico’s dekte.

Op 1 januari 200848 werd de dekking van kleine risico’s uitgebreid naar alle zelfstandigen, 
mits betaling van een verplichte bijdrage.

2.2.4.4	 Voor	bejaarden
Van de in de nomenclatuur aangebrachte wijzigingen hebben drie maatregelen specifiek 
betrekking op bejaarden.

Eerst en vooral werd in 2006 de terugbetaling van tandextracties toegelaten vanaf 66 jaar 
en werd deze leeftijdsbeperking driemaal verlaagd tot deze in 2014 op 53 jaar lag49.

44 Artikel 18 van de wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de ge-
zondheidszorg.

45 Artikel 27bis van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.
46 Koninklijk besluit van 10 juni 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voor-

waarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzor-
ging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt uitgebreid naar de zelfstandigen en naar de leden van de 
kloostergemeenschappen.

47 In dit verband verstaat men onder starters de zelfstandigen die een beroepsactiviteit beginnen als zelfstandige in 
hoofdberoep, na 30 juni 2006 maar vóór 31 december 2007 en die geen beroepsactiviteit als zelfstandige in hoofd-
beroep hebben uitgeoefend in de loop van de vier voorafgaande kalenderkwartalen.

48 Wet van 26 maart 2007 houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de kleine risico's in de ver-
plichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen.

49 Koninklijk besluit van 28 februari 2014 tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de 
artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur 
van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen.
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In 2003 werden protheses niet terugbetaald aan patiënten jonger dan 60 jaar. In 200550 
werd deze leeftijdsbeperking voor partiële prothesen teruggebracht tot 50 jaar. Een nieuwe 
prothese kan elke zeven jaar worden terugbetaald.

Vervolgens werd in 200951 de plaatsing van twee implantaten voor de verankering van een 
uitneembaar kunstgebit in de onderkaak vergoedbaar gemaakt. In 201152 werden ook de 
driedimensionale radiografieën die aan de plaatsing van deze implantaten voorafgaan, ver-
goedbaar gemaakt. Om deze terugbetalingen te genieten, moeten de patiënten de leeftijd 
van 70 jaar hebben bereikt.

2.2.4.5	 Voor	gehandicapten
Een eerste maatregel werd genomen53 ten gunste van personen die niet in staat zijn een 
goede mondhygiëne te verwerven als gevolg van een blijvende handicap. Deze patiënten 
kunnen genieten van de terugbetaling van een profylactische reiniging en van een tand-
steenverwijdering vier keer per jaar (voor de andere patiënten kunnen deze verstrekkingen 
slechts één keer per jaar worden terugbetaald). Sinds 201154 krijgt deze doelgroep ook de 
profylactische reiniging onder algemene anesthesie terugbetaald.

Voor deze patiënten werden in 200755 alle leeftijdsbeperkingen overigens opgeheven voor 
tandextracties.

Bovendien heeft de commissie tandartsen-ziekenfondsen (hierna ook “Dentomut-commis-
sie” genaamd) in 201156 een project opgestart om duurzame mondzorg te verzekeren bij 
personen met bijzondere behoeften. Dit project richt zich op personen met een fysieke, 
zintuiglijke en/of mentale beperking alsook op zorgbehoeftige ouderen. Hiervoor werd een 
budget van 0,36 miljoen euro vrijgemaakt, ten laste van de administratiekosten van het 
RIZIV.

In een eerste onderzoeksverslag wordt vastgesteld dat de mondgezondheid van deze  
personen te wensen overlaat en dat het gezondheidsbeleid geen rekening houdt met hun 

50 Koninklijk besluit van 6 december 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststel-
ling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen.

51 Koninklijk besluit van 20 maart 2009 tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de 
bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige 
verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

52 Koninklijk besluit van 31 augustus 2011 tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de 
artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur 
van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen.

53 Koninklijk besluit van 4 februari 2005, tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststel-
ling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen.

54 Koninklijk besluit van 14 april 2014 tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de 
artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur 
van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen.

55 Koninklijk besluit van 11 mei 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling 
van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen. 

56 www.riziv.fgov.be/information/fr/studies/study56/pdf/study56.pdf. 
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verschillende woonsituaties. Daarin wordt vastgesteld dat de toegang tot de zorg wordt be-
lemmerd door onvoldoende financiële middelen. Wat de accommodatie betreft, wijst het op 
een gebrek aan richtlijnen, protocollen en concrete adviezen, alsook op een hoge werkdruk, 
een gebrek aan kennis, capaciteit en bereidwilligheid. Het is tot slot van mening dat het 
moeilijk is een tandarts te vinden die voldoende opgeleid is en die tijd vrij wilt maken om 
personen met bijzondere behoeften te verzorgen.

In 2012 werd een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en een theoretisch zorgmodel uitge-
werkt om de zorgbehoeften beter te achterhalen en er doeltreffend op in te gaan. Dat model 
voorziet in mondzorgnetwerken die door coördinerende adviserende tandartsen worden 
beheerd en in logistieke cellen die onder meer de problemen met betrekking tot het vervoer 
van patiënten zouden beheren. Bovendien zouden gespecialiseerde zorgcentra binnen vijf 
ziekenhuizen moeten worden opgericht.

Sinds 2013 werden mondzorgnetwerken in vijf regio’s van het land ter plaatse uitgepro-
beerd (de Kempen, Meetjesland (landelijke regio tussen Brugge en Gent), de regio’s Leuven- 
Zaventem, Brussel en Bergen). In het tweede semester 2014 wilde de Dentomut-commissie 
de activiteiten van deze experimentele netwerken verderzetten.

2.2.4.6	 Voor	 patiënten	 die	 in	 een	 instelling	 of	 in	 een	 rust-	 en	 
verzorgingstehuis	verblijven

De normen voor de erkenning van rust- en verzorgingstehuizen werden in 2014 aangepast. 
In dat kader werd de opvolging van de mondgezondheid geïntegreerd in de opdracht van de 
coördinerend en raadgevend arts van de instelling.

Het RIZIV heeft twee studies gefinancierd in verband met de mondzorg voor personen 
met specifieke behoeften. In dat kader werd in 2011 een tijdelijk project opgestart om een 
globale aanpak te testen. Het hield rekening met de problematiek van patiënten die in een 
instelling of rust- en verzorgingstehuis verblijven. Dat project bleef in een experimentele 
fase en heeft bijgevolg maar een beperkte impact.

Het RIZIV wijst er echter op dat, ingevolge die studies, vanaf 1 december 2015 een ereloon-
supplement in aanmerking zal komen voor terugbetaling, in het geval van verzorging van 
personen met specifieke behoeften, omdat die verzorging vaak meer tijd vergt.

2.3 Maatregelen die zijn genomen in de marge van het strategisch plan

Het strategisch plan 2003 werd door academische deskundigen voorbereid op grond van 
hoofdzakelijk tussen 1992 en 2002 gepubliceerde wetenschappelijke studies. Na 2003 heeft 
de tandheelkunde een evolutie gekend en zijn er nieuwe technieken ontstaan in de gewone 
verzorging. Het strategisch plan werd nooit herzien om rekening te houden met deze ont-
wikkelingen.

Vanaf 2007 heeft de commissie tandartsen-ziekenfondsen projecten gelanceerd die 
niet binnen het strategisch plan kaderden. Zo heeft de commissie de parodontologie 
geïntroduceerd in de door het terugbetalingsbeleid gedekte domeinen. De DPSI-test 
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(Dutch Periodontal Screening Index) werd in de nomenclatuur opgenomen57. Deze test 
heeft tot doel parodontale aandoeningen gemakkelijker op te sporen en maakt het 
mogelijk snel de patiënten te identificeren die een grondiger onderzoek en een passende 
behandeling vereisen. Het verwijderen van subgingivaal tandsteen werd ook vergoedbaar 
gemaakt in 200958, voor personen tussen achttien en veertig jaar oud. Vervolgens werd de 
leeftijdsbeperking driemaal opgetrokken tot die in 201459 55 jaar bereikte. Daarnaast werd 
het parodontaal mondonderzoek vergoedbaar gemaakt in januari 201160, voor personen 
tussen achttien en 45 jaar oud. Sinds 201461 ligt deze leeftijdsbeperking op 55 jaar.

Bepaalde maatregelen hadden tot doel het bedrag van de erelonen te herwaarderen om 
rekening te houden met de evolutie van de tandheelkundige technieken. Zo werden ere-
loonsupplementen in de nomenclatuur ingeschreven voor het gebruik van lijmtechnieken 
bij vullingen62 (stopzetting van de oude “vullingtechnieken” ten voordele van deze nieuwe 
technieken). Volgens de boekhoudkundige gegevens van het RIZIV werden de lijmtech-
nieken in 2013 voor 90,1 % van de vullingen gefactureerd. Deze maatregel heeft een groot 
deel van de nieuwe begrotingsmiddelen in beslag genomen die overeenkomstig de groei-
norm aan de tandzorgsector worden toegekend. In 2013 bereikten de uitgaven het totaal van 
44,6 miljoen euro, waardoor ze voor de verzekering voor geneeskundige verzorging een van 
de duurste posten van de tandheelkundige nomenclatuur vormen.

De Dentomut-commissie heeft ook het initiatief genomen voor een nieuwe verstrekking die 
in de nomenclatuur wordt vergoed om de lengte van tandwortels te bepalen bij de ontze-
nuwing van een tand63 en om de wonden na een extractie te hechten64.

57 Koninklijk besluit van 11 mei 2007 en van 18 mei 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 septem-
ber 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

58 Koninklijk besluit van 20 maart 2009 tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de 
artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur 
van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen.

59 Koninklijk besluit van 28 februari 2014 tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de 
artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur 
van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen.

60 Koninklijk besluit van 9 januari 2011 tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de 
artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur 
van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen.

61 Koninklijk besluit van 28 februari 2014 tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de 
artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur 
van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen.

62 Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van 
de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomen-
clatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen.

63 Koninklijk besluit van 22 november 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststel-
ling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen.

64 Koninklijk besluit van 20 maart 2009 tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de 
artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur 
van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen.
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Naast deze veranderingen naar aanleiding van de ontwikkeling van tandheelkundige tech-
nieken heeft de Dentomut-commissie de erelonen geherwaardeerd voor de verstrekkingen 
tijdens wachtdiensten.

Voor de periode 2015-2016 heeft de Dentomut-commissie65 een nieuwe projectlijst opgesteld. 
Een van die projecten is de herwaardering voor de conserverende zorg bij volwassenen, ten 
bedrage van 20 % van de erelonen. De kosten van dit project worden geschat op 76,27 mil-
joen euro. Deze lijst bevat echter geen enkele concrete maatregel om de zorg toegankelijker 
te maken voor personen die in een instelling of in een rust- en verzorgingstehuis verblijven.

Het Rekenhof stelt vast dat beslissingen tot terugbetaling werden genomen en dat andere 
maatregelen los van het strategisch plan 2003 worden overwogen, zonder dat dit plan wordt 
aangepast, waardoor de doelstellingen van het plan 2003 niet volledig worden geconcreti-
seerd.

2.4 Controle van de resultaten (“Check”)

2.4.1 Jaarlijkse audit van de uitgaven

2.4.1.1	 Budgettaire	opvolging
De Directie Actuariaat en Budget van het RIZIV raamt de budgettaire weerslag van elke be-
slissing tot terugbetaling. Wat het aantal verstrekkingen betreft die de tandartsen zouden 
kunnen uitvoeren, baseert de directie zich onder meer op de gegevens van de Technische 
Tandheelkundige Raad.

De Directie Actuariaat auditeert ook jaarlijks de uitgaven van de verzekering voor genees-
kundige verzorging. De auditverslagen spitsen zich hoofdzakelijk toe op de stijging van 
de uitgaven en van de zorgconsumptie, door deze te koppelen aan de wijzigingen van de 
nomenclatuur. In deze verslagen wordt beoordeeld in welke mate de werkelijke uitgaven 
stroken met de initiële ramingen.

Op basis van de auditverslagen blijken de initiële budgettaire ramingen vaak onrealistisch 
te zijn. Zo werd de jaarlijkse impact van de beslissingen genomen tussen 2005 en 2013 met 
betrekking tot preventieve zorg geschat op een totaal van 12,54 miljoen euro. In 2013 be-
droeg de jaarlijkse impact van de werkelijke uitgaven 74,7 miljoen66.

Wat de zorg voor kinderen betreft, werden de opeenvolgende uitgavenstijgingen geschat 
op een totaal van 21,8 miljoen euro. In 2012 stegen de werkelijke uitgaven met 40,4 miljoen 
euro.

Voor de dekking van de tandzorg voor zelfstandigen werden de jaarlijkse kosten in 2008 ge-
schat op 46,24 miljoen euro. In 2013 bedroegen de werkelijke uitgaven 84,95 miljoen euro.

Voor alle nieuwe tandheelkundige technieken overstijgen de werkelijke uitgaven ruim de 
initiële budgettaire ramingen. Wat de kronen betreft, liggen de werkelijke uitgaven van de 

65 Lijst voorgesteld in het Dentomut-akkoord van 23 december 2014.
66 Financiële gegevens van het RIZIV.
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lijmtechnieken, de meting van wortellengtes en de hechting van wondjes meer dan drie-
maal hoger dan de initiële raming. Voor de implantaten gaat het om bijna het dubbel van de 
raming. De onvoorziene kosten voor deze nieuwe technieken bedragen in totaal 43,83 mil-
joen euro voor 2013.

De evaluatie van de budgettaire weerslag speelt een belangrijke rol bij de beslissingen tot 
terugbetaling. Zo werden bepaalde beslissingen met betrekking tot het strategisch plan 
uitgesteld omdat de impact ervan de grenzen van de begrotingsdoelstelling overschreed. 
Andere beslissingen werden daarentegen los van het strategisch plan genomen, omdat ze 
haalbaar leken binnen de grenzen van de begrotingsdoelstelling. De volgende jaren heb-
ben deze beslissingen geleid tot onvoorziene uitgaven die een groot deel van de aan de 
tandzorgsector toegekende kredieten in beslag hebben genomen, overeenkomstig de groei-
norm. Deze beslissingen hebben zo de beschikbare budgettaire middelen voor de verwe-
zenlijking van de in het strategisch plan opgenomen projecten blijvend verminderd.

Het Rekenhof is van mening dat de Dentomut-commissie haar prioriteiten zou moeten 
kunnen stellen op grond van betrouwbare budgettaire ramingen, die zijn gebeurd in een 
meerjarenperspectief. Daartoe zou de Technische Tandheelkundige Raad wetenschappe-
lijke onderzoeken en internationale statistieken moeten verzamelen aan de hand waarvan 
men preciezer het belang van elke zorgtechniek in de therapeutische praktijk kan meten.

2.4.1.2	 Opvolging	van	de	verwezenlijking	van	het	strategisch	plan
De auditverslagen analyseren de resultaten van het terugbetalingsbeleid in het licht van 
bepaalde doelstellingen van het strategisch plan.

Wat het versterken van de preventie betreft, geven de auditverslagen van het RIZIV aan dat 
de preventieve zorg tussen 2005 en 2013 een steeds groter deel uitmaakte van het geheel 
aan terugbetaalde tandzorg. De preventie-uitgaven zijn echter niet op homogene wijze over 
heel het land verdeeld. Zo stelt men in het auditverslag van 2007 een gemiddelde van 88 ge-
vallen van preventieve zorg vast op 100 gevallen van conserverende zorg in Vlaanderen, ter-
wijl de preventieve zorg in Wallonië maar 66 % vertegenwoordigt en in Brussel 63 %. Sinds 
2007 werd de preventieve zorg per arrondissement niet meer geanalyseerd.

Wat de toegankelijkheid betreft, wordt in de auditverslagen jaarlijks het percentage onder-
zocht van sociaal verzekerden die in de loop van het voorbije jaar minstens één tandheel-
kundige verstrekking hebben genoten. De analyse gebeurt op grond van de gegevens van de 
vaste steekproef67. De evolutie is positief voor alle leeftijdsgroepen, met uitzondering van 
de groep van 25-29 jaar en de groep ouder dan 95 jaar.

Om de evolutie van de toegankelijkheid aan te tonen, nemen deze verslagen ook een statis-
tiek op van de gemiddelde uitgaven per tandheelkundige arts en per rechthebbende in elk 
arrondissement van het land. Deze statistiek wijst op grote consumptieverschillen tussen 
de arrondissementen.

67 De vaste steekproef werd door het Intermutualistisch Agentschap ontwikkeld in samenwerking met het RIZIV, het 
KCE, de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Volksgezondheid, het WIV en het Federaal Planbureau. Aan de hand van 
deze steekproef kan men over meerdere jaren de terugbetaalde gezondheidszorg opvolgen voor 305.000 perso-
nen die op aselecte wijze werden geselecteerd waarbij een groter aandeel aan de groep van boven 65 jaar werd 
toegekend. 
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Deze verslagen besteden bijzondere aandacht aan de effecten van de volledige terugbeta-
ling voor kinderen. In de groep van jonger dan negentien jaar heeft 49,30 % van de sociaal 
verzekerden in 2012 een beroep gedaan op tandzorg, tegenover 40,65 % in 2003. Er werden 
echter verschillen vastgesteld tussen de gewesten van het land. Zo was de toegankelijkheid 
in 2013 groter in Vlaanderen, aangezien 53 % van de kinderen er minstens één tandheel-
kundige verstrekking had genoten, tegenover 46 % in Wallonië en 39 % in Brussel.

Voor de zelfstandigen benadrukt de audit van de uitgaven jaarlijks dat de integratie van de 
kleine risico’s heeft geleid tot meer uitgaven voor alle soorten zorg. De audit heeft echter 
niet de evolutie onderzocht van de toegankelijkheid voor deze nieuwe groep begunstigden 
door het percentage aan zelfstandigen die tandzorg genieten specifiek weer te geven en te 
vergelijken met de voor de andere sociaal verzekerden bekomen percentages.

Voor mensen met een laag socio-economisch niveau wordt de toegankelijkheid onderzocht 
in het auditverslag van 2011. Indien men kijkt naar de patiënten die voor tandzorg een ver-
hoogde tegemoetkoming hebben genoten, komt men in de audit tot de conclusie dat ze in 
het algemeen qua omvang een lager consumptieniveau hebben, met een lager terugbeta-
lingspercentage voor de preventieve zorg, de parodontologie en de orthodontische behan-
delingen en een hoger percentage voor extracties, prothesen en orale implantaten. Voor de 
rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming benadrukt dit verslag echter een po-
sitief effect van volledige terugbetaling voor kinderen, die vóór hun achttiende meer zorg 
verbruiken dan daarna.

De auditverslagen duiden op significante verschillen in de zorguitgaven naargelang van het 
arrondissement, de leeftijdsklasse of de socio-economische status. Het RIZIV maakt echter 
geen gebruik van de bij de ziekenfondsen beschikbare gegevens om de oorzaken van deze 
verschillen gedetailleerder te analyseren en de factoren die de toegang tot de zorg bepalen, 
aan het licht te brengen.

Het Rekenhof is van mening dat de opvolging van de toegankelijkheid moet worden verbe-
terd door een nauwkeurigere analyse van onder meer de door geconventioneerde tandart-
sen verleende zorg en van de toekenning van de derdebetalersregeling in de verschillende 
arrondissementen. In de arrondissementen waar de gemiddelde uitgaven hoog liggen, is het 
ook van belang de soort zorgverstrekking te analyseren om zich ervan te vergewissen dat 
de zorg rationeel wordt aangewend.

2.4.2 Evaluaties van de weerslag van het terugbetalingsbeleid op de 
 mondgezondheid

2.4.2.1	 Europese	evaluatie
Om bij te dragen aan het Europese onderzoek over gezondheid68, heeft het Belgisch We-
tenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) statistieken verzameld over de mondge-
zondheid en over de toegang tot de zorg. De onderzoeken werden tweemaal uitgevoerd, in 
2008 en 2013.

68 European Health Interview Survey (EHIS), zie punt 2.1.1.1.
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De statistieken van het WIV schetsen de “goede gewoontes” die de patiënten moeten aan-
nemen om mond- en tandaandoeningen te voorkomen, namelijk tweemaal per dag de tan-
den poetsen en een jaarlijks tandartsbezoek. Ze schetsen ook de gezondheidstoestand van 
de bevolking door te kijken naar het percentage van de bevolkingsgroep ouder dan veertien 
jaar die geen natuurlijke tanden meer heeft, een tandprothese draagt of moeilijkheden on-
dervindt bij het kauwen op hard voedsel.

In 2013 wijst het WIV-verslag erop69 dat 62 % van de ondervraagden op tandartsbezoek is 
geweest in het jaar vóór het interview. Dit percentage heeft een stijging van 9 % gekend 
tussen 2004 en 2008 en van 4 % tussen 2008 en 2013. Het WIV stelt ook vast dat hoog-
geschoolden hun tandarts meer raadplegen. Bij de laagstgeschoolden heeft 36 % van de 
ondervraagden een tandarts geraadpleegd in de loop van het voorbije jaar, tegenover 72 % 
van de hooggeschoolden.

De indicator van jaarlijkse raadpleging geeft een beter resultaat voor jongeren van zes tot 
achttien jaar, aangezien dat 80 % haalt. Het WIV benadrukt niettemin dat 29 % van de 
jonge Brusselaars van twee tot veertien jaar nooit bij de tandarts is geweest, terwijl dat in 
Vlaanderen en Wallonië maar 14 en 19 % is.

Uit de statistieken van het WIV blijkt ook dat het raadplegingspercentage vanaf 55 jaar 
aanzienlijk daalt en bijzonder zwak is voor personen vanaf 75 jaar. Zo heeft amper 34 % het 
afgelopen jaar een tandarts geraadpleegd. Nochtans heeft 40 % nog een natuurlijk gebit. 
Voor de personen die hun eigen tanden verloren zijn, moet de gezondheidstoestand van de 
mond en van de protheses ook worden opgevolgd.

De cijfers van het WIV verschillen van de cijfers in de op de vaste steekproef gebaseerde 
auditverslagen van het RIZIV. Zo heeft volgens het WIV 62 % van de bevolking het voorbije 
jaar een tandarts geraadpleegd, terwijl het RIZIV het heeft over een raadplegingspercentage 
van 46,6 % in 2012. Het WIV is van mening dat de methode van telefonische enquête een 
foutenmarge kan teweegbrengen. Deze methode is namelijk gebonden aan het profiel van 
de personen die aan het onderzoek willen deelnemen en aan het feit dat deze deelnemers 
niet altijd exact weten op welke data ze bij de tandarts zijn geweest. Het instituut is van 
mening dat het belang van de onderzoeken vooral ligt in de analyse van de ontwikkelingen.

Volgens het WIV-onderzoek van 2013 verklaart 57 % van de bevolking minstens tweemaal 
per dag de tanden te poetsen. Dit percentage is tussen 2008 en 2013 met 4 % gestegen.

Wat de mondgezondheid betreft, blijkt uit het onderzoek van 2013 dat 11,4 % van de be-
volkingsgroep vanaf vijftien jaar geen natuurlijk gebit meer heeft, dat 35 % een tandpro-
these draagt en dat 16,3 % moeilijkheden ondervindt bij het kauwen op hard voedsel. Het 
percentage aan tandeloze personen is hetzelfde als in 2008. Het aantal personen met een 
prothese is met 0,7 % gedaald. Het aantal personen met kauwmoeilijkheden is daarentegen 

69 Het WIV stelt zijn statistieken op op basis van een onderzoek door middel van interview. De percentages die het 
vaststelt, verschillen van de percentages die het RIZIV berekent op basis van de terugbetalingsgegevens over 
tandzorg. Het RIZIV is van mening dat het verzamelen van gegevens aan de hand van interviews een foutenmarge 
teweegbrengt, omdat bepaalde ondervraagden van de werkelijkheid afwijken om een antwoord te geven dat hen 
meer bevredigend lijkt.
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met 9,3 % gestegen. Het WIV stelt vast dat de mondgezondheid, net zoals de zorgconsump-
tie, sterk afhangt van het opleidingsniveau.

2.4.2.2	 Evaluatie	van	de	Belgische	universiteiten
Naast de onderzoeken op initiatief van de Europese Commissie wilde het RIZIV over vol-
ledigere gegevens beschikken als leidraad bij zijn mondzorgbeleid. In 2007 heeft het insti-
tuut de Interuniversitaire Cel Epidemiologie (ICE) ermee belast een “dataregistratie mond-
gezondheid Belgische bevolking” te ontwikkelen. In dit verband werd tussen september 
2009 en november 2010 een onderzoek gevoerd bij 3.057 personen in 1.330 gezinnen.

Het onderzoek van de ICE omvatte een vragenlijst die de geselecteerde personen zelf moes-
ten invullen. De vragen waren gebaseerd op de internationale literatuur en waren onder 
meer geïnspireerd door het voornoemde Europese Egohid-programma. De belangrijkste 
meerwaarde van dit onderzoek werd geleverd door een mondonderzoek aan huis bij de 
geselecteerde personen door een door de ICE opgeleide tandarts-enquêteur. Dat onderzoek 
werd uitgevoerd volgens de door de WGO aanbevolen methodes om vergelijkingen met 
andere landen te kunnen maken.

De ICE bakent zes indicatoren af met betrekking tot de mondhygiëne en de levenswijze 
(tanden poetsen met fluortandpasta, het verbruik van voedsel en drank die het tandglazuur 
beschadigen, het alcohol- en tabaksgebruik). Deze aspecten behoren tot het preventiebe-
leid. De ICE heeft ook onderwijs- en beroepsgegevens geregistreerd. Tot slot heeft de ICE de 
consumptie-indicatoren met betrekking tot zorg opgenomen die meer rechtstreeks betrek-
king hebben op het terugbetalingsbeleid.

Wat de zorgconsumptie betreft, stelt de ICE vast dat op vijf jaar tijd (2005-2009) 90,53 % 
van de onderzochte personen minstens één contact met de tandarts had. 56,41 % had re-
gelmatig contact en 40,04 % had minstens één keer een spoedraadpleging. 11,05 % van de 
personen heeft aangegeven niet bij de tandarts te zijn geweest door financiële problemen.

Wat de mondgezondheid betreft, blijkt uit het onderzoek door de ICE-tandartsen dat 
41,83 % van de deelnemers in de maand vóór het onderzoek tandpijn heeft gehad en dat 
ongeveer 30 % van de onderzochte personen een niet-gecorrigeerde dentofaciale anomalie 
vertoonden. Bovendien had 18,38 % van de onderzochte personen tandplakproblemen die 
de tussenkomst van een parodontoloog vereisen en had 55 % niet-behandelde cariës. 12,5 % 
van de personen ouder dan veertien jaar was tandeloos.

De indicatoren die de ICE in 2009 hanteerde, zijn niet volledig vergelijkbaar met de indica-
toren die in 2003 werden gebruikt bij de voorbereiding van het strategisch plan. Zo merkt 
men verschillen op met betrekking tot het risicogedrag of tot de in aanmerking genomen 
leeftijdsgroepen. De tandplakproblemen worden ook anders benaderd. Tot slot werden de 
dentofaciale anomalieën en de tandpijn in de eerste cartografie niet becijferd. Onder deze 
omstandigheden is het niet mogelijk de resultaten correct te beoordelen met betrekking 
tot de tussen 2003 en 2009 ondernomen acties om de preventie, de toegankelijkheid en de 
kwaliteit van de zorg te verbeteren. In 2013 en 2014 heeft de ICE een nieuw onderzoek over 
mondgezondheid uitgevoerd. Het Rekenhof heeft het onderzoeksverslag echter niet ont-
vangen vóór de afsluiting van zijn audit in februari 2015.
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De overeenkomst die werd gesloten met de Société de médecine dentaire en het Verbond der 
Vlaamse Tandartsen (VVT) om sensibiliseringscampagnes te organiseren, beoogde ook de 
weerslag ervan te beoordelen. Daartoe moesten de kinderen een mondonderzoek onder-
gaan. Deze beoordeling werd uitgevoerd in de scholen van het Nederlandstalige net. In zijn 
verslag geeft het VVT aan dat de statistieken het niet mogelijk maken voldoende betrouw-
bare conclusies te trekken met betrekking tot de verworven kennis en tot de houding van 
de leerlingen als gevolg van de sensibiliseringscampagne. Hetzelfde geldt voor de analyse 
van de ontwikkelingen omtrent tandplak. Het verslag benadrukt daarentegen dat de acties 
voor de promotie van mondgezondheid hebben geleid tot een significante stijging van het 
aantal volledig verzorgde leerlingen. Het VVT is van mening dat ook de parodontale ge-
zondheid een positieve ontwikkeling heeft gekend. Het RIZIV heeft aangegeven dat de eva-
luatie van het VVT in de toekomst nog moet worden voortgezet via een benadering waarbij 
de zorg wordt terugbetaald voor leerlingen die aan het onderzoek hebben deelgenomen.

Voor de scholen van het Franstalige net heeft de Société de médecine dentaire de contractu-
eel vooropgestelde evaluatie van de weerslag opgegeven. Haar contract werd vernieuwd en 
voorziet in het intensifiëren van het “sensibiliseringsluik”, zonder de weerslag te evalueren.

Standpunt van het RIZIV
Het RIZIV wijst in zijn antwoord op de specifieke opvolging van die sector via 
de Europese enquête en de interuniversitaire wetenschappelijke studie. Het be-
nadrukt voorts dat de resultaten van de studies, zowel bij de dataregistratie als 
bij sensibiliseringscampagnes, gekoppeld werden aan de zorgconsumptiegegevens 
van het Intermutualistisch Agentschap. Op die manier werd klinische informatie 
geanalyseerd in het licht van zorgconsumptiegedrag en verzekerbaarheid.

Na de opvolging van het terugbetalingsbeleid te hebben onderzocht, stelt het Rekenhof 
vast dat verschillende actoren meerdere onderzoeken hebben uitgevoerd volgens verschil-
lende methodologieën. Sinds 2008 brengen deze onderzoeken onaangepaste gedragingen, 
een ongelijke toegang en tandpijn aan het licht. De analyses blijven echter te oppervlakkig 
en bieden geen geheel van volledige en relevante gegevens met betrekking tot de kwali-
teit, de toegankelijkheid en het rationeel gebruik van tandzorg. Bijgevolg kan men geen 
accurate diagnose over het terugbetalingsbeleid stellen. Voor de patiënten met een goed 
mondgezondheidsniveau geven de studies niet duidelijk aan in welke mate ze vergoedbare 
en niet-vergoedbare zorg hebben genoten. Wanneer het tandheelkundige gezondheidsni-
veau verontrustend is, bieden de onderzoeken geen duidelijkheid over het feit of de patiënt 
terugbetaalbare of niet-terugbetaalbare zorg nodig heeft. Ook de inkomsten van de patiënt 
worden niet onderzocht, noch zijn mogelijkheid om de kost van de nodige zorg op zich te 
nemen. Tot slot geven ze niet weer of de patiënt een geconventioneerde tandarts kan vinden 
binnen een haalbare afstand.

Het Rekenhof merkt meer bepaald methodologische problemen op. Zo zorgen de onder-
zoeken door middel van interviews voor een vertekening die niet werd rechtgezet, terwijl 
deze rechtzetting wel mogelijk zou zijn geweest op basis van de bij het RIZIV beschikbare 
gegevens. Tot slot zijn de resultaten van de sensibiliseringsacties onvolledig, aangezien de 
Société de médecine dentaire geen evaluatie heeft voorgesteld voor het netwerk van Frans-
talige scholen.
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Het Rekenhof stelt in het algemeen ook vast dat de evaluaties van het WIV en van het VVT 
wijzen op positieve ontwikkelingen omtrent de mondgezondheid. Aangezien het strate-
gisch plan geen enkele termijn noch een streefcijfer heeft vastgelegd, kan men echter niet 
verzekeren dat de beslissingen tot terugbetaling en de toegenomen uitgaven een voldoende 
en toereikende verbetering van de mondgezondheid teweegbrengen.

2.5 Aanpassing van het plan aan de controleresultaten (“Act”)

Sinds 2003 steeg het budget voor de terugbetaling van tandzorg met 76,8 % (d.i. 364,6 mil-
joen euro). De opvolgingsonderzoeken wijzen er echter op dat het mondgezondheidsniveau 
en de toegang tot de zorg ongelijk blijven, afhankelijk van de socio-economische of geogra-
fische toestand van de patiënten. Zo hebben de sinds meer dan tien jaar ondernomen acties 
het niet mogelijk gemaakt de doelstellingen van het strategisch plan volledig te verwezen-
lijken.

Bovendien werden sinds 2007 meerdere beslissingen tot terugbetaling buiten het strate-
gisch plan goedgekeurd. Deze toestand toont aan dat dit plan zonder herziening niet langer 
strookt met de wetenschappelijke en economische context van de tandheelkunde.

De overheid had overeenkomstig het PCDA-beheersmodel haar strategisch plan moeten 
aanpassen of vernieuwen om rekening te houden met zowel de ontoereikende resultaten 
als de wetenschappelijke en economische ontwikkelingen. Deze monitoringsfase werd niet 
in acht genomen.

2.6 Conclusies en aanbevelingen: de monitoringsinstrumenten van het 
terugbetalingsbeleid van tandzorg hernieuwen

In 2003 heeft de regering beslist de middelen voor de terugbetaling van gezondheidszorg te 
verhogen. In de tandzorgsector heeft de minister van Sociale Zaken de begrotingsinspan-
ning gekoppeld aan een strategisch plan dat de hoofdlijnen van het terugbetalingsbeleid 
vastlegt. Het strategisch plan voorzag in de sensibilisering van de bevolking over het belang 
van mondzorg, in de versterking van de preventie en in de verbetering van de toegankelijk-
heid tot de zorg voor zes bevolkingsgroepen met een verhoogd risico inzake mondgezond-
heid. Het plan heeft echter niet de verantwoordelijkheden van elke actor bepaald, noch de 
te bereiken doelstellingen en de deadlines voor het bereiken van de doelstellingen becijferd.

Er werden maatregelen genomen om de doelstellingen van het plan te concretiseren. We-
gens een gebrek aan duidelijke doelstellingen en deadlines kan men zich echter niet uit-
spreken over de toereikende of ontoereikende resultaten van de sinds 2003 getroffen maat-
regelen.

Het Rekenhof stelt vast dat bepaalde acties van het plan slechts gedeeltelijk of laattijdig zijn 
ondernomen. Wat de toegankelijkheidsdoelstelling betreft, heeft de doelgroep van perso-
nen die in een instelling of rust- en verzorgingstehuis verblijven niet over heel het land het 
voordeel van duurzame maatregelen genoten. Om de preventie te versterken voorzag het 
strategisch plan er onder meer in de toenemende vraag naar preventieve zorg te bevredigen 
door een nieuw beroep in te voeren voor het uitvoeren van bepaalde preventieve zorg onder 
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controle van een tandarts. Van dit project is niets in huis gekomen. Tot slot voorzag het 
plan in een betere transparantie van de kosten ten laste van de patiënten. Daartoe werden  
wettelijke bepalingen genomen die op 1 juli 2015 in werking moeten treden, hetzij bijna 
twaalf jaar na de goedkeuring van het strategisch plan.

Het RIZIV heeft de evolutie van de uitgaven voor terugbetalingen in het oog gehouden en 
meerdere onderzoeken hebben de mondgezondheid en de toegang tot de zorg beoordeeld. 
Om dit beleid op te volgen heeft de overheid echter geen betrouwbare, volledige en rele-
vante gegevens verzameld die de gebrekkige processen, de oorzaak van deze gebreken en de 
mogelijke oplossingen daarvoor naar voren brengen.

Al meer dan tien jaar werd het strategisch plan nooit geüpdatet om opnieuw te evalueren 
aan welke behoeften niet werd voldaan en om rekening te houden met de evolutie van tand-
heelkundige technieken. In dit opzicht moest de Dentomut-commissie zelf haar projectlijst 
vastleggen en daarbij soms afwijken van de hoofdlijnen van het strategisch plan.

Het terugbetalingsbeleid is sinds 2014 gebaseerd op een oriëntatienota die geen precieze 
uitvoeringstermijn voor elke doelstelling vastlegt. De nota kan dus niet de rol van plan-
ningsinstrument vervullen.

Deze verschillende leemtes hebben de uitvoering van het PDCA-beheersmodel verhinderd. 
De overheid kon het systeem niet monitoren door regelmatig na te gaan of de begrotingsin-
spanningen binnen een aanvaardbare termijn toereikende resultaten teweegbrengen.

Gelet op die tekortkomingen is het Rekenhof van mening dat België het door de 
internationale organisaties aanbevolen beheersmodel niet toepast. Het is van mening dat 
de strategische benadering moet worden vernieuwd om een actieplan uit te voeren dat 
duidelijke en meetbare doelstellingen voor alle actoren van het systeem vastlegt.

Om het actieplan uit te werken en de monitoring te verbeteren, beveelt het Rekenhof het 
RIZIV aan volledigere statistieken te verzamelen die het mogelijk maken de verstrekkingen 
nauwkeurig te analyseren op het vlak van de kwaliteit, de toegankelijkheid en het rationeel 
gebruik van de zorg. Op basis van de vaststellingen van de WIV- en ICE-onderzoeken zou 
men onder meer moeten verduidelijken waarom de toegang tot de zorg niet wordt verze-
kerd voor bijna de helft van de bevolking, ondanks de sensibiliseringsacties en ondanks de 
maatregelen die werden genomen op het vlak van de nomenclatuur, de conventionering van 
tandartsen, de verhoogde tegemoetkoming, de maximumfactuur en de derdebetalersrege-
ling. Aan de hand van deze analyse zou men de concrete en doelgerichte projecten kunnen 
identificeren die in het plan moeten worden opgenomen om de gebreken te verhelpen.

Voor het verzamelen van statistieken moeten in de eerste plaats de ziekenfondsgegevens 
worden gebruikt om de frequentie van de consultaties en van de zorgverstrekkingen te on-
derzoeken. Het Rekenhof beveelt aan de telefonische interviews te beperken tot aspecten 
die niet op basis van officiële gegevens van openbare instellingen kunnen worden beoor-
deeld. De mondonderzoeken, zoals uitgevoerd door de ICE-tandheelkundigen, zijn nood-
zakelijk om de oorzaken van tandpijn te onderzoeken en om zich rekenschap te geven van 
de kwaliteit van de zorg.
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Standpunt van het RIZIV
Het RIZIV wijst er in zijn antwoord op dat de Dentomut-commissie een werkgroep 
heeft opgericht die tegen eind 2016 een performantieanalyse van de tandheelkun-
de moet uitvoeren.

Antwoord van de minister van Sociale Zaken
In lijn met de bevindingen van het auditverslag en uit vrees dat de toegankelijk-
heid van de tandzorg nog meer onder druk komt te staan, heeft de minister van 
Sociale Zaken de leidend ambtenaar van het RIZIV en de voorzitter van de Den-
tomut-commissie opdracht gegeven om in de schoot van die commissie een gron-
dige reflectie te hebben over de aanbevelingen van het Rekenhof. Ze heeft hen 
gevraagd de daaruit resulterende voorstellen voor een verbeteringstraject mee te 
delen tegen 30 juni 2016.

Voor de uitvoering van het strategisch plan zou de Dentomut-commissie tot slot haar prio-
riteiten moeten kunnen stellen op basis van betrouwbare budgettaire ramingen, vastgelegd 
in een meerjarenperspectief. Daartoe zou de Technische Tandheelkundige Raad weten-
schappelijke onderzoeken en internationale statistieken moeten verzamelen die het moge-
lijk maken het belang van elke zorgtechniek in de therapeutische praktijk nauwkeuriger te 
evalueren.
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Hoofdstuk 3

Vastlegging van de erelonen 
voor tandzorg
De overheid legt de lijst van terugbetaalbare zorg vast in de nomenclatuur. Ze legt ook het 
terugbetalingsniveau en de maximumerelonen vast die de geconventioneerde tandheel-
kundigen voor die zorg kunnen vragen.

3.1 Procedure voor de vastlegging van de erelonen

De erelonen voor de nieuwe zorgverstrekkingen en het remgeld worden vooreerst geraamd 
door de Technische Tandheelkundige Raad, in samenwerking met de actuariaatsdienst van 
het RIZIV. Vervolgens formuleert de Dentomut-commissie een definitief voorstel dat voor 
advies wordt voorgelegd aan de Commissie voor Begrotingscontrole. Dat advies heeft uit-
sluitend betrekking op de financiële haalbaarheid van de terugbetaling in het licht van de 
begrotingsdoelstelling van de tandzorgsector. Het voorstel van de commissie moet vervol-
gens worden goedgekeurd door het Comité van de Verzekering voor Geneeskundige Verzor-
ging en tot slot door de minister van Sociale Zaken.

Na de toelating tot terugbetaling kunnen de erelonen van geconventioneerde tandartsen 
tweejaarlijks worden aangepast in het “Dentomut-akkoord”70. De aanpassing van de ere-
lonen komt tot stand door onderhandelingen tussen de beroepsverenigingen van tand-
heelkundigen en de verzekeringsinstellingen, na een evaluatie van de financiële weerslag 
van die aanpassing voor de verzekering geneeskundige verzorging en voor de patiënten. 
Vervolgens moet ze worden goedgekeurd door de Commissie voor Begrotingscontrole, de 
Algemene Raad en het Comité van de Verzekering voor Geneeskundige Verzorging, die zich 
ervan vergewissen dat de aanpassing past binnen de grenzen van de tandzorgbegroting.

Globaal moet de aanpassing van de erelonen worden gefinancierd door de indexmassa en 
eventueel door de opbrengst van gerichte besparingsmaatregelen. De Dentomut-commissie 
kan verschillende aanpassingsprocessen voorstellen. Het kan gaan om een lineaire aan-
passing voor alle verstrekkingen, variabele aanpassingen of aanpassingen die slechts op 
bepaalde prestaties zijn gericht.

3.2 Verantwoording van het bedrag van de erelonen

Het Rekenhof heeft de bij het secretariaat van de Technische Tandheelkundige Raad gear-
chiveerde documenten onderzocht om na te gaan welke elementen in aanmerking werden 

70 Het nationaal akkoord tandartsen-ziekenfondsen wordt gesloten tussen de verzekeringsinstellingen en de be-
roepsverenigingen van tandheelkundigen. Vervolgens moet het worden goedgekeurd door het Verzekeringsco-
mité, de Commissie voor Begrotingscontrole en de Algemene Raad van de Verzekering voor Geneeskundige Ver-
zorging van het RIZIV.  
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genomen om de erelonen vast te leggen. Zijn onderzoek spitste zich toe op de nieuwe tand-
zorgverstrekkingen waaraan een terugbetaling werd gekoppeld tussen 2005 en 2014.

De gearchiveerde documenten bevatten voor die terugbetalingsbeslissingen geen weten-
schappelijke of technische documentatie noch een volledige medisch-economische inschat-
ting van de zorgverstrekkingen. In de notulen van de Technische Tandheelkundige Raad 
en van de Dentomut-commissie zijn de besprekingen tussen de leden om de erelonen van 
de verstrekkingen vast te leggen weergegeven. Die besprekingen verlopen niet volgens een 
systematische methodologie en verschaffen geen volledige verantwoording voor de voorge-
stelde erelonen. Ze lijken meer op een onderhandeling tussen de vertegenwoordigers van de 
tandheelkundigen en de verzekeringsinstellingen om de eisen van de tandheelkundigen in 
te willigen met inachtneming van de begrotingsbeperkingen. Vanuit het standpunt van het 
RIZIV speelt de overheid een ondersteunende rol in de Technische Tandheelkundige Raad 
en in de Dentomut-commissie.

Tabel 4 –  Bij het secretariaat van de Technische Tandheelkundige Raad beschikbare informatie voor 
de dertien door het Rekenhof onderzochte nieuwe zorgverstrekkingen waaraan tussen 
2005 en 2014 een terugbetaling werd gekoppeld

Nieuwe verstrekking
Thera-

peutisch 
belang

Aantal 
beoogde 
patiënten

Vereiste 
werktijd

Kosten van 
uitrusting

Kosten van 
de hulp-

producten

Behandeling van hoek- en 
snijtanden ten gevolge van 
een extern trauma, tot de 
18e verjaardag

Ja Ja Neen Neen Neen

Driedimensionale  
radiografieën

Ja Ja Neen Gedeeltelijk Neen

Profylactisch reinigen 
onder algemene verdoving 
voor gehandicapten

Ja Ja Neen Neen Neen

Parodontaal mondon-
derzoek voor de 18- tot 
45-jarigen

Ja Ja Ja Neen Neen

Verwijderen van  
subgingivaal tandsteen en 
het glad maken van het  
worteloppervlak voor de  
18- tot 45-jarigen

Ja Ja Neen Neen Neen

Wondhechting na  
tandextractie

Ja Ja Neen Neen Neen

Confectiekronen voor de 
opbouw van molaren

Ja Ja Neen Neen Neen

Orale implantaten en  
verankering in de  
bestaande onderprothese  
vanaf 70 jaar

Ja Ja Neen Neen Neen

Forfait voor de eerste  
orthodontische  
behandeling

Ja Ja Neen Neen Neen
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Nieuwe verstrekking
Thera-

peutisch 
belang

Aantal 
beoogde 
patiënten

Vereiste 
werktijd

Kosten van 
uitrusting

Kosten van 
de hulp-

producten

Gebruik van adhesieve 
technieken voor vullingen

Ja Ja Neen Neen Neen

Afzonderen van tanden 
door middel van een  
cofferdam bij  
conserverende zorg

Ja Ja Neen Neen Neen

Cephalometrische analyse 
in het kader van  
orthodontische  
behandelingen (tracing)

Ja Ja Neen Neen Neen

Test voor het opsporen van 
parodontale ziekten  
(DPSI-test)

Ja Ja Neen Neen Neen

Bron: Rekenhof

Het Rekenhof heeft voor de dertien onderzochte verstrekkingen vastgesteld dat het thera-
peutisch belang en het aantal betrokken patiënten werden vermeld. Voor de vastlegging 
van het bedrag van de erelonen heeft het daarentegen slechts twee verstrekkingen gevon-
den waarvoor enkele economische elementen werden vermeld.

Het gaat in de eerste plaats om het parodontaal mondonderzoek waarvoor de Dentomut-
commissie in 2010 een ereloon van 101 euro heeft voorgesteld met een tot 15,5 euro beperkt 
remgeld. Bepaalde leden van de commissie wijzen erop dat dat bedrag ervoor zorgt dat 
deze verstrekking voor de patiënt financieel voldoende haalbaar is. Die bewering is echter 
op geen enkele specifieke studie gebaseerd. Binnen de Technische Tandheelkundige Raad 
had een werkgroep vooraf geschat dat dat onderzoek 25 tot 30 minuten werk en 15 minuten 
bespreking met de patiënt vergde.

Vervolgens heeft het ontwerp tot terugbetaling van driedimensionale radiografieën  
(Conebeam71) geleid tot een uitgebreidere argumentatie in verband met het bedrag van de 
erelonen. Dat ontwerp heeft vele jaren werk gekost. Het eerste ereloon dat de vertegen-
woordigers van de tandheelkundigen in 2009 voorstelden, bedroeg 290 euro. Dat voorstel 
wordt mondeling toegelicht door te verwijzen naar de aankoopprijs van het toestel en de 
kosten van het vijfjaarlijks onderhoud, zonder dat die kosten echter in detail worden gepre-
ciseerd. Zo hebben de vertegenwoordigers van de tandheelkundigen nooit het merk en het 
model van de toestellen gepreciseerd die beantwoorden aan aanvaardbare veiligheids- en 
kwaliteitsnormen. Daarenboven hebben ze geen schatting gemaakt van de levensduur van 
de toestellen noch van de omzet die ze zouden kunnen genereren voor vergoedbare en niet-
vergoedbare verstrekkingen.

De Technische Tandheelkundige Raad heeft in 2010 een ereloon van 175 euro goedgekeurd 
voor de terugbetaling van de Conebeam-radiografieën. Hij heeft die evaluatie overgezonden 
aan de Dentomut-commissie die nog verschillende vragen heeft gesteld aan de vertegen-

71 Nieuwe digitale radiografische techniek die gebruik maakt van een kegelvormige stralenbundel.
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woordigers van de tandheelkundigen. Enkele maanden later hebben de vertegenwoordigers 
van de tandheelkundigen na nieuwe besprekingen een ereloon van 135 euro voorgesteld. 
Uiteindelijk heeft de Technische Tandheelkundige Raad zich opnieuw gebogen over een 
nieuw ereloonvoorstel van 116,10 euro. Ter verantwoording van dat ereloon stelt de raad dat 
het gelijk is aan het drievoud van het ereloon voor een panoramische radiografie, omdat het 
vereiste toestel drie keer zo duur is.

Op 1 januari 2015 bedraagt het geconventioneerd tarief 126,32 euro, en kan het worden gecu-
muleerd met het ereloon van een raadpleging van 21,60 euro. Ter vergelijking: in Frankrijk 
is het ereloon vastgesteld op 72,66 euro72 en in Nederland op 133,23 euro73.

In het Dentomut-akkoord 2014-2016 heeft de Dentomut-commissie beslist een werkgroep 
op te richten die de nomenclatuur moet herbekijken. Alle verstrekkingen en erelonen zou-
den moeten worden herzien om rekening te houden met de evoluties in de behandelwijze 
en het materiaal alsook de werkelijke kostprijs ervan. De commissie preciseert dat die here-
valuatie moet leiden tot een evenwichtige en correcte tarifering die gepaard kan gaan met 
een aanpassing van de bestaande leeftijdsgrenzen of het opschrift van de verstrekkingen. 
De werkgroep moet in september 2015 over zijn werkzaamheden rapporteren.

Zonder op de conclusies van de werkgroep te wachten heeft de Dentomut-commissie reeds 
in haar prioriteiten een herwaardering met 20 % van de erelonen voor conserverende zorg 
ingeschreven.

Standpunt van het RIZIV
Het RIZIV benadrukt in zijn antwoord dat dat project moet worden gezien als een 
behoefte van de sector en nog niet in een fase van concretisering zit.

Het Rekenhof is van oordeel dat die maatregel, net zoals alle andere terugbetalingsbeslis-
singen, zou moeten worden gebaseerd op precieze gegevens in verband met de nodige ar-
beidstijd voor die twee verstrekkingen en de kosten van de producten en de uitrusting.

3.3 Conclusies en aanbevelingen: de erelonen herzien op basis van een 
medisch-economische analyse

Het Rekenhof stelt vast dat het bedrag van de erelonen niet wordt gerechtvaardigd door een 
toereikende en gedocumenteerde medisch-economische analyse.

Het is van oordeel dat alle erelonen zouden moeten worden herbekeken, onder meer in het 
licht van nauwkeurige gegevens over de kosten van de verstrekkingen. In dat opzicht is het 
oprichten van een werkgroep binnen de Dentomut-commissie een relevant initiatief.

Er zou een strikte evaluatiemethode moeten worden gekozen om de nomenclatuur te he-
revalueren. Het Rekenhof beveelt de Technische Tandheelkundige Raad aan een volledig 

72 Caisse nationale française d’assurance maladie des travailleurs salariés, Classification commune des actes médicaux, 
www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/CCAM_V39.10.xls.

73 Nederlandse Zorgautoriteit, Tariefbeschikking voor tandheelkundige zorg, www.tandarts.nl/sites/default/files/
docs/tandarts_tarieven_2014.pdf.

http://www.tandarts.nl/sites/default/files/docs/tandarts_tarieven_2014.pdf
http://www.tandarts.nl/sites/default/files/docs/tandarts_tarieven_2014.pdf
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dossier op te stellen voor elke vergoedbare verstrekking. Dat dossier zou in detail alle ele-
menten moeten beschrijven en becijferen die bepalend zijn voor de kostprijs en de kwaliteit 
van de verstrekkingen, zoals de werktijd, de technische beschrijving en de kosten van het 
materiaal en de vergoedbare hulpproducten. Voor de technische uitrusting zou de kost-
prijs moeten worden geraamd rekening houdend met een redelijke gebruiksduur en met de 
omzet die tijdens die periode zou kunnen worden gerealiseerd voor vergoedbare en niet-
vergoedbare verstrekkingen.

Wanneer de Dentomut-commissie over een realistische raming van de kosten van de ver-
strekkingen beschikt, zou ze het bedrag van de erelonen op adequate wijze kunnen becij-
feren om ervoor te zorgen dat de tandheelkundigen willen toetreden tot het Dentomut-
akkoord en dat de geconventioneerde tarieven in acht worden genomen.

Antwoord van de minister van Sociale Zaken
De minister van Sociale Zaken stelt dat de globale herziening van de nomencla-
tuur is opgenomen in het regeerakkoord. Haar beleidscel werkt momenteel aan de 
principes van die herziening, die aanleiding moet geven tot een nomenclatuur die 
in een billijke honorering voorziet voor de verstrekkers, naargelang van de com-
plexiteit en de duurtijd van een verstrekking. Die nomenclatuur moet afgestemd 
zijn op de noden van de bevolking en moet beantwoorden aan de internationale 
guidelines en de evidence based medicine.

De minister merkt op dat er budgettaire obstakels bestaan voor het afstemmen 
van de waarde van de honoraria. Ze benadrukt ook dat de akkoordencommis-
sies binnen hun partiële begrotingsdoelstelling de mogelijkheid hebben accen-
ten te leggen bij de besteding van het budget. In het kader van het akkoord 2015-
2016 maakt de nationale Dentomut-commissie van die mogelijkheid gebruik om 
door besparingen voor bepaalde verstrekkingen en door middel van antifraude-
maatregelen, budget vrij te maken voor nieuwe initiatieven in de nomenclatuur en 
voor een betere terugbetaling voor andere verstrekkingen. De minister stelt dat 
het belang van de patiënt daarbij zeker niet uit het oog werd verloren.
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Hoofdstuk 4

Toegankelijkheid van de 
tandzorg
In haar eerste verslag over de mondgezondheid74 merkte de WGO belangrijke verschillen 
op in de verstrekking van de diensten inzake mondgezondheid en in de manier waarop de 
mensen over hun gezondheid waken. Ze formuleerde de aanbeveling die verschillen te ver-
minderen en de toegang tot de bestaande zorg te verbeteren.

In België werd in dat perspectief het strategisch plan tandzorg 2003 uitgewerkt om de zorg 
beter toegankelijk te maken voor zes bevolkingsgroepen die hogere risico's inzake mond-
gezondheid vertonen.

Tien jaar nadat het strategisch plan van toepassing werd, blijkt uit de enquêtes van het 
WIV en de audits van het RIZIV dat de toegankelijkheid nog verschilt naargelang van het 
socio-economische niveau of de geografische toestand van de patiënten. De ziekenfondsen 
wijzen er in verschillende studies op dat er problemen zijn inzake toegang tot tandzorg en 
ze wijzen op het feit dat deze zorg wordt uitgesteld.

Gelet op de indicatoren die de Europese Commissie75 hanteert, moet het volksgezondheids-
beleid ervoor zorgen dat de tanden behouden blijven en dat voedsel goed wordt gekauwd. 
De nomenclatuur van de vergoedbare zorg vermeldt de meeste verstrekkingen die nodig 
kunnen zijn om die twee doelstellingen te halen. De toegang tot de zorg wordt echter door 
verschillende hinderpalen afgeremd.

Vooreerst gelden er voor de terugbetaling van bepaalde courante zorg leeftijdsgrenzen 
waarbuiten de patiënt geen enkele terugbetaling meer geniet. Die grenzen worden beschre-
ven in punt 4.2. De specifieke terugbetalingsregelingen voor patiënten in een kwetsbare 
toestand worden in punt 4.3 onderzocht.

De patiënt geniet overigens geen gewaarborgd tarief voor alle tandzorg. De overheid om-
kadert immers uitsluitend de erelonen die in de nomenclatuur zijn vastgelegd voor de ver-
goedbare zorg die wordt verstrekt door geconventioneerde tandartsen. Het conventione-
ringssysteem en het aanbod aan geconventioneerde zorg worden in punt 4.5 onderzocht.

Niet-geconventioneerde tandartsen kunnen hun erelonen vrij bepalen zonder rekening te 
houden met de in de nomenclatuur bepaalde erelonen. Volgens bij het RIZIV geregistreerde 

74 Wereldgezondheidsorganisatie, Rapport 2003 sur la santé bucco-dentaire dans le monde, www.who.int/oral_health/
media/fr/orh_report03_fr.pdf.

75 De Europese Commissie evalueert in haar gezondheidsenquêtes de toestand van de mondgezondheid van de be-
volking door het aantal personen te berekenen die hun tanden niet regelmatig poetsen, die niet minstens één keer 
per jaar naar de tandarts gaan, die al hun tanden verloren hebben, die een tandprothese dragen en die moeilijkhe-
den ondervinden om te kauwen.
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gegevens heeft 43,5 % van de actieve tandartsen geweigerd toe te treden tot het nationaal 
Dentomut-akkoord en kunnen zij hun tarief volledig vrij bepalen.

De geconventioneerde tandheelkundigen moeten de in de nomenclatuur bepaalde erelonen 
ook niet in acht nemen als de patiënt een afspraak vraagt op een plaats en een moment 
zonder dat dit vanuit tandheelkundig of medisch oogpunt absoluut noodzakelijk is. Die 
tandheelkundigen kunnen hun erelonen eveneens vrij bepalen voor alle zorgen die niet 
vergoedbaar zijn, onder meer als de patiënt zich buiten de leeftijdsgrenzen bevindt. De 
ereloonsupplementen komen in punt 4.4 aan bod.

Het terugbetalingssysteem maakt bovendien dat de patiënt in het algemeen eerst alle erelo-
nen moet prefinancieren alvorens een terugbetaling te kunnen vragen bij het ziekenfonds. 
In het systeem van de derdebetaler is de patiënt van die verplichting verlost en kan hij toe-
gang tot de zorg krijgen door enkel het remgeld en de eventuele door de tandarts gevraagde 
supplementen te betalen. Op het vlak van de tandzorg hangt het van de goodwill van de 
tandheelkundigen af of ze het derdebetalersysteem toepassen. Dat systeem is niet verplicht 
voor behoeftige patiënten. De derdebetalersregeling wordt in punt 4.6. onderzocht.

De tandzorgkosten kunnen hoog oplopen als de patiënt niet-vergoedbare zorg nodig heeft, 
als de beoefenaar hoge tarieven hanteert of als hij niet aanvaardt om het derdebetalersys-
teem toe te passen als de patiënt behoeftig is.

4.1 Evaluatie van de toegankelijkheid van de tandzorg in België

Uit de auditverslagen van het RIZIV blijkt dat de toegang tot de zorg sinds 2003 is verbeterd. 
Voor alle leeftijdsgroepen is de evolutie positief, behalve voor de categorie 25-29 jaar en voor 
de leeftijdscategorie 95+.

Het RIZIV kijkt voor het beoordelen van de toegang tot de zorg naar het percentage van 
de bevolking dat in de loop van het jaar minstens één tandzorgverstrekking heeft genoten. 
Globaal genomen had 47,55 % van de Belgische bevolking in 2012 toegang tot tandzorg, 
tegenover 40,4 % in 200376.

Volgens het arrondissement varieert dat toegangspercentage tussen 39,56 % en 55,91 %. In 
alle arrondissementen ligt het toegangspercentage hoger voor de jongeren onder achttien 
jaar. Voor die leeftijdsgroep varieert het percentage tussen 42,56 % en 70,33 % afhankelijk 
van het arrondissement. In heel wat arrondissementen heeft meer dan 50 % van de jonge-
ren in 2012 geen tandarts bezocht hoewel de geconventioneerde erelonen volledig worden 
terugbetaald.

Tussen achttien en 54 jaar bedraagt het algemeen toegangspercentage 48,96 %. Tussen 
54 en 65 jaar is dat 49,15 %. Patiënten ouder dan 65 jaar hebben het laagste toegangspercen-
tage, namelijk 36,98 %. Voor die drie leeftijdsgroepen liggen de verschillen tussen arrondis-
sementen binnen een globale vork van ongeveer 20 %.

76 De actuariaatsdienst van het RIZIV heeft gegevens verstrekt in verband met het toegangspercentage en de gemid-
delde uitgaven per inwoner. Die gegevens worden uitgesplitst per leeftijdsgroep en per arrondissement. Bijlage 
2 vermeldt het toegangspercentage en de gemiddelde uitgaven van het RIZIV per arrondissement.
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Uit die cijfers blijkt dat er een toegankelijkheidsprobleem is. In verschillende arrondisse-
menten lijkt de toegankelijkheid verontrustender aangezien nagenoeg 60 % van de bevol-
king in 2012 geen bezoek aan een tandarts heeft gebracht. Voor mensen ouder dan 65 jaar 
kan dat percentage boven 70 % uitstijgen. Ongeacht de leeftijd van de patiënt maakt het 
jaarlijkse onderzoek nochtans deel uit van de preventiepraktijken die noodzakelijk worden 
geacht voor de mondgezondheid.

De studies die door het RIZIV of de ziekenfondsen worden gefinancierd, besteden niet spe-
cifiek aandacht aan de sociaal verzekerden die geen beroep doen op tandzorg. Ze maken het 
niet mogelijk de factoren te achterhalen en te kwantificeren die een hinderpaal voor de toe-
gankelijkheid van de zorg vormen. Ze stellen ook geen precieze diagnose van de systemen 
die werden ingesteld om de toegang tot de zorg te verbeteren (verhoogde tegemoetkoming, 
maximumfactuur, conventionering en derdebetaler).

Het RIZIV heeft vastgesteld77 dat de begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming meer 
zorg consumeren vóór achttien jaar dan erna. Het concludeert daaruit dat de volledige te-
rugbetaling van de geconventioneerde erelonen voor kinderen gezorgd heeft voor een gro-
tere toegankelijkheid voor die jonge patiënten met een laag socio-economisch niveau als-
ook voor alle jongeren. Vanaf achttien jaar heeft het instituut een lage globale consumptie 
in volume vastgesteld, met een in verhouding lagere vergoeding voor preventieve zorg, pa-
rodontologie en orthodontische behandelingen en een hogere vergoeding voor extracties, 
prothesen en orale implantaten. Het Rekenhof is van oordeel dat die bevindingen het be-
wijs kunnen zijn van een gebrek aan regelmatige zorg waardoor die patiënten vaker tanden 
moeten laten trekken en tandprothesen moeten laten zetten zodra ze de leeftijd bereiken 
vanaf welke die prestaties vergoedbaar zijn.

4.2 Grenzen aan de vergoeding van tandzorg

In het algemeen betaalt de verzekering geneeskundige verzorging 75 % terug van de erelo-
nen die in de nomenclatuur zijn vastgelegd, of 100 % als de patiënt jonger is dan achttien 
jaar78 of een verhoogde tegemoetkoming geniet (cf. punt 4.3.1). Voor bepaalde verstrekkin-
gen wijkt de regelgeving79 daarvan af en legt ze het precieze bedrag van de persoonlijke 
tussenkomst van de patiënt vast. In bijlage 1 worden de vergoedbare verstrekkingen, het 
terugbetalingspercentage ervan en de persoonlijke tussenkomst van de patiënt in detail be-
licht. Volgens de nomenclatuur gelden er leeftijdsgrenzen voor de vergoeding van bepaalde 
verstrekkingen.

Inzake preventieve zorg geldt vanaf achttien jaar geen enkele vergoeding voor het aanbren-
gen van een beschermlaag in de tandgroeven. Vanaf 65 jaar geldt er geen vergoeding meer 
voor het jaarlijkse mondonderzoek.

In parodontologie worden het parodontaal mondonderzoek en het verwijderen van subgin-
givaal tandsteen na 55 jaar niet vergoed.

77 RIZIV, auditverslag van 2011, intern document.
78 Voor orthodontie wordt de vergoeding echter teruggebracht tot 75 %. 
79 Koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor 

sommige tandheelkundige verstrekkingen.
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Wat de conserverende zorg betreft, worden de confectie en het plaatsen van kronen niet 
meer vergoed vanaf achttien jaar. Hetzelfde geldt voor de specifieke behandeling van snij- 
en hoektanden na een schok.

Extracties worden niet vergoed tussen achttien en 53 jaar, net zo min als prothesen tussen 
achttien en 50 jaar. Tot slot wordt geen enkele vergoeding gegeven voor implantaten vóór 
70 jaar en worden bridges nooit terugbetaald.

Orthodontie wordt niet meer terugbetaald vanaf 22 jaar en de behandelingen moeten vóór 
de leeftijd van vijftien jaar aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds zijn gemeld.

De onderstaande tabel schetst de grenzen van de terugbetaling op 31 december 2014.
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Wat de conserverende zorg betreft, worden de confectie en het plaatsen van kronen niet 
meer vergoed vanaf achttien jaar. Hetzelfde geldt voor de specifieke behandeling van snij- 
en hoektanden na een schok.

Extracties worden niet vergoed tussen achttien en 53 jaar, net zo min als prothesen tussen 
achttien en 50 jaar. Tot slot wordt geen enkele vergoeding gegeven voor implantaten vóór 
70 jaar en worden bridges nooit terugbetaald.

Orthodontie wordt niet meer terugbetaald vanaf 22 jaar en de behandelingen moeten vóór 
de leeftijd van vijftien jaar aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds zijn gemeld.

De onderstaande tabel schetst de grenzen van de terugbetaling op 31 december 2014.
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Als de patiënt buiten de leeftijdsgrens valt, geniet hij geen enkele vergoeding ongeacht zijn 
sociaal statuut of zijn inkomen. Daarenboven wordt het bepalen van de erelonen niet meer 
omkaderd door de regelgeving als de zorg niet meer vergoedbaar is. De tandheelkundigen 
kunnen bijgevolg hun erelonen vrij bepalen, zelfs als ze zijn aangesloten bij het Dentomut-
akkoord.

In elk Dentomut-akkoord is een lijst met prioritaire voorstellen opgenomen die moeten 
worden gerealiseerd naargelang van de beschikbare budgettaire ruimte. Voor de periode 
2015-201680 heeft de Dentomut-commissie hierin onder andere als voorstellen opgenomen 
het versoepelen van de leeftijdsgrenzen voor extracties en wondhechtingen (+3 jaar) en de 
afschaffing van leeftijdsgrenzen voor het jaarlijkse mondonderzoek en het verwijderen van 
subgingivaal tandsteen.

4.3 Bijzondere terugbetalingssystemen voor behoeftige patiënten

Er werden twee regelingen in het leven geroepen om de vergoeding van tandzorg te mo-
duleren naargelang van het sociaal profiel en de inkomsten van de patiënten. Enerzijds 
biedt het systeem van de verhoogde tegemoetkoming de mogelijkheid om het remgeld te 
verminderen voor sommige categorieën van patiënten die zijn blootgesteld aan sociale en 
financiële risico's. Anderzijds wil het systeem van de maximumfactuur de totale gezond-
heidsuitgaven binnen grenzen houden die zijn aangepast aan het inkomen van elk gezin.

4.3.1 Stelsel van de verhoogde tegemoetkoming (RVV)
Sommige behoeftige patiënten genieten een voorkeurtarief. Zo worden de tegemoetkomin-
gen van de verzekering voor geneeskundige verzorging onvoorwaardelijk verhoogd als de 
sociaal verzekerde een leefloon of sociale hulp ontvangt van het OCMW, de inkomens-
garantie voor ouderen geniet, een gehandicaptentegemoetkoming ontvangt of verhoogde 
kinderbijslag geniet.

Verschillende groepen sociaal verzekerden genieten ook dat stelsel als hun jaarlijks inko-
men niet hoger is dan 16.965,47 euro, verhoogd met 3.140,77 euro per gezinslid dat niet de 
aanvrager is. Dat bedrag wordt berekend op basis van de inkomsten van alle gezinsleden 
voor het jaar voordien.

Voor de rechthebbenden van de verhoogde tegemoetkoming wordt de tandzorg die in de 
nomenclatuur is opgenomen, in het algemeen 100 % terugbetaald. Slechts bepaalde ver-
strekkingen worden niet volledig vergoed. Zo worden radiografieën voor 90 % en prothe-
sen voor 95 % vergoed. Volgens het geconventioneerde tarief moet de patiënt zelf tussen 
1,23 en 11,6 euro bijdragen in de kosten voor radiografieën. Voor prothesen schommelt zijn 
persoonlijk aandeel tussen 17,95 en 28,64 euro, naargelang van het aantal tanden in de pro-
these. Als de onderste prothese moet worden bevestigd op twee implantaten bedraagt het 
remgeld 88,81 euro voor de implantaten en 83,32 euro voor de verankering in de prothese.

80 Dentomut-akkoord van 23 december 2014.
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4.3.2 Maximumfactuur (MAF)
Het systeem van de maximumfactuur werd in 2002 ingevoerd81. Het basissysteem wordt de 
inkomens-MAF genoemd. Het garandeert dat de uitgaven van gezinnen voor geneeskun-
dige verzorging onder een grensbedrag blijven dat is vastgesteld op basis van hun inko-
men. Zodra het maximumbedrag is bereikt, wordt de vergoedbare zorg 100 % terugbetaald. 
Sinds 1 januari 2009 wordt het maximumbedrag met 100 euro per gezin verminderd als een 
gezinslid individueel 450 euro remgeld heeft moeten betalen tijdens de twee voorgaande 
kalenderjaren.

In 2014 wordt het recht op volledige terugbetaling van de geconventioneerde erelonen als 
volgt toegekend:

Tabel 6 –  Modaliteiten voor de toekenning van de terugbetaling van tandzorg in 2014

Bedrag van de inkomsten Bedrag waarboven de zorg gratis is

0 < 17.719,92 euro + 1.000 euro per persoon 450 euro

17.719,93 < 27.241,07 euro 650 euro

27.241,08 < 36.762,25 euro 1.000 euro

36.762,26 < 45.886,69 euro 1.400 euro

> 45.886,70 euro 1.800 euro

Bron: Rekenhof

De wet voorziet in een variant, de "sociale maximumfactuur". Deze betreft gezinnen waar-
van een lid de verhoogde tegemoetkoming geniet. Voor dat gezinslid, zijn partner en de 
personen ten laste wordt het maximumbedrag van gezondheidsuitgaven vastgelegd op 
450 euro. Dat maximumbedrag wordt verlaagd naar 350 euro als een gezinslid individueel 
450 euro remgeld heeft moeten betalen tijdens de twee voorgaande kalenderjaren.

Het maximumbedrag van de uitgaven wordt eveneens verminderd tot 350 euro voor patiën-
ten met het statuut chronische aandoening.

Voor de toepassing van de maximumfactuur wordt enkel rekening gehouden met de gecon-
ventioneerde erelonen. Als de patiënt naar een niet-geconventioneerde tandheelkundige 
gaat, zal hij altijd alle ereloonsupplementen ten laste moeten nemen.

4.4 Ereloonsupplementen

Het terugbetalingsbeleid is gebaseerd op de in de nomenclatuur vastgelegde erelonen. Die 
zijn echter niet voor alle tandheelkundigen verplicht. Enkel tandartsen die toetreden tot 
het Dentomut-akkoord zijn verplicht zich aan de ereloontarieven te houden die in de no-
menclatuur zijn vermeld. Het Dentomut-akkoord biedt geconventioneerde tandheelkun-
digen niettemin de mogelijkheid supplementen te vragen in geval van specifieke eisen van 
de rechthebbende in verband met de plaats of het uur van de behandeling zonder dat dat 
vanuit tandheelkundig of medisch oogpunt absoluut noodzakelijk is.

81  Wet van 5 juni 2002 betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging.
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Geconventioneerde tandheelkundigen moeten overigens de erelonen van de nomenclatuur 
niet in acht nemen als de verstrekking niet vergoedbaar is omdat de patiënt zich buiten de 
leeftijdsgrens bevindt.

Niet-geconventioneerde tandartsen kunnen van hun kant vrij hun erelonen bepalen voor 
alle verstrekkingen die ze buiten de wachtdiensten uitvoeren. Naast het remgeld moet de 
patiënt dan de eventuele ereloonsupplementen ten laste nemen.

Tandartsen moeten sinds 2010 aan hun patiënten meedelen of ze al dan niet geconven-
tioneerd zijn. Op de niet-naleving van die verplichting staat een administratieve boete van 
125 euro. De patiënt kan op de website van het RIZIV het statuut van de tandheelkundigen 
nagaan. Volgens heel wat patiënten geven tandartsen niet veel ruchtbaarheid aan hun sta-
tuut. Dat aspect van de regelgeving werd nog niet door de DGEC gecontroleerd.

De onafhankelijke en christelijke ziekenfondsen hebben onderzocht welke bedragen ten 
laste van de patiënten blijven voor de tandzorg82. Ze zijn van oordeel dat er vaak ereloon-
supplementen worden gevraagd en dat het om hoge supplementen gaat. Die studies gingen 
echter niet in op de conventionering, zodat het niet mogelijk is na te gaan in hoeverre ge-
conventioneerde tandheelkundigen de nomenclatuurtarieven in acht nemen.

De DGEC heeft nooit gecontroleerd of de geconventioneerde tandheelkundigen de erelonen 
in acht nemen. Dat aspect van de regelgeving zou regelmatig gescreend moeten worden om 
de rechten van de patiënt te waarborgen.

4.5 Zorgaanbod tegen geconventioneerd tarief

4.5.1 Toetreding tot het Dentomut-akkoord
Standaard wordt iedere tandarts geacht toe te treden tot het nationaal Dentomut-akkoord. 
Tandheelkundigen kunnen weigeren om ertoe toe te treden voor een deel of voor alle 
vergoedbare verstrekkingen. Het akkoord kan niet-toepasselijk worden verklaard in een 
administratief arrondissement als 50 % van de tandheelkundigen weigert toe te treden. 
Hetzelfde geldt op landelijk niveau als 40 % van de tandheelkundigen weigeren. Deze be-
slissing wordt genomen door de Dentomut-commissie. In 2013 heeft ze beslist het nationaal 
akkoord toch te handhaven in alle arrondissementen waar de drempel van 50 % aangeslo-
ten tandheelkundigen niet werd gehaald.

De Dentomut-commissie houdt bij het berekenen van het weigeringspercentage reke-
ning met alle tandartsen met een RIZIV-nummer, zelfs als ze niet actief zijn. Zo stelt ze in 
2014 een algemene weigering van 39,4 % vast terwijl dat 44,5 % is als men enkel rekening 
houdt met de actieve tandartsen.

Als tandheelkundigen gedeeltelijk tot het akkoord toetreden, moeten ze de erelonen van 
het akkoord gedurende minstens 32 uren per week in acht nemen, verdeeld over minstens 

82 Onafhankelijke ziekenfondsen, De kostprijs van tandzorg voor de verplichte verzekering en voor de patiënt, Brussel, 
augustus 2012, www.mloz.be/files/etude-dents-nl-lowres.pdf; Christelijke mutualiteit, Hoeveel kost uw tandzorg?, 
Nationale CM-enquête over tandzorg, Bram Peters en Pauline van Cutsem, april 2014, www.cm.be/binaries/stu-
dienota-enquete-tandzorg_tcm375-138023.pdf.
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vier dagen of gedurende drie vierde van hun globale activiteit, met een minimum van acht 
uur. De tandheelkundigen moeten het RIZIV in kennis stellen van de plaats- en tijdsvoor-
waarden van hun toetreding. Ze moeten ook hun patiënten hierover informeren.

Op 31 december 2013 had 56,5 % van de tandheelkundigen zich helemaal of gedeeltelijk bij 
het nationaal akkoord aangesloten. De patiënten hadden dus geen enkele tariefgarantie en 
het kon gebeuren dat ze bij 43,5 % van de tandheelkundigen systematische tariefsupple-
menten moesten betalen.

In de arrondissementen Mechelen, Sint-Niklaas en Nijvel had meer dan 50 % van de tand-
heelkundigen geweigerd toe te treden tot het nationaal akkoord. Voor Antwerpen, Veurne 
en Diksmuide was dat zelfs meer dan 60 %.

Het Rekenhof heeft het zorgaanbod tegen geconventioneerd tarief geëvalueerd door voor 
elk arrondissement het aantal inwoners per geconventioneerde tandarts te berekenen83. De 
resultaten van die berekening worden vermeld in bijlage 2. Ze tonen belangrijke verschillen 
tussen de verschillende arrondissementen van het land.

Zo wordt het arrondissement Luik het beste bediend met één geconventioneerde tandarts 
per 1.667 inwoners. De arrondissementen Borgworm (1/1.706) en Hoei (1/1.738) beschikken 
net zoals dat van Brussel-Hoofdstad (1/1.790) over een vergelijkbaar zorgaanbod. In vijftien 
arrondissementen schommelt het aantal inwoners per tandarts tussen 2.000 en 2.500. In 
dertien andere ligt het tussen 2.500 en 3.000. In zeven arrondissementen ligt het tussen 
3.500 en 4.000. De arrondissementen Charleroi, Veurne en Diksmuide zijn het minst goed 
bedeeld, met respectievelijk 4.022, 4.688 en 5.075 inwoners per geconventioneerde tandarts.

Antwoord van de minister van Sociale Zaken
De minister van Sociale Zaken stelt dat de toegankelijkheid tot de zorg één van 
haar prioritaire aandachtspunten is. Ze observeert met enige ongerustheid de lage 
globale conventiegraad bij de tandartsen in het algemeen, en in het bijzonder de 
onvoldoende conventiegraad in bepaalde arrondissementen.

4.5.2 Weerslag van de conventionering op de toegang tot de zorg
Het Rekenhof heeft de weerslag van de conventionering op de toegang tot de zorg geëva-
lueerd. Daarvoor heeft het het aanbod geconventioneerde zorg vergeleken met het percen-
tage toegang tot de zorg (percentage inwoners die in het aflopen jaar een tandarts hebben 
bezocht). De details per arrondissement zijn vermeld in bijlage 2.

Het Rekenhof stelt geen enkele link vast tussen het percentage toegang tot de zorg en het 
aantal geconventioneerde tandartsen die in het arrondissement zijn gevestigd. Die vaststel-
ling kan wijzen op verschillende risico’s. Men kan vrezen dat de patiënten slecht zijn geïn-
formeerd over de conventionering van de tandartsen. Het kan ook dat de conventionering 
niet de mogelijkheid biedt de financiële toegankelijkheid significant te versterken omdat 
het bedrag van de geconventioneerde erelonen te hoog blijft voor een belangrijk deel van 

83 Het Rekenhof heeft zich voor die berekening moeten baseren op de door de tandheelkundigen aan het RIZIV mee-
gedeelde "contactpunten". Het RIZIV kan zich er niet van vergewissen of op die adressen een tandartskabinet 
gevestigd is.
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de bevolking. Het kan ook zijn dat de geconventioneerde tandartsen niet bijdragen tot een 
grotere toegankelijkheid van de zorg omdat ze niet allemaal systematisch de geconventio-
neerde erelonen toepassen of vaak niet-vergoedbare verstrekkingen aanraden. Op basis van 
de gegevens die in het kader van de studies en controles van het RIZIV werden vergaard, 
kan geen precieze diagnose over die kwesties worden gemaakt.

Om de risico’s in de hand te houden zou het RIZIV de inkomsten van patiënten die niet naar 
de tandarts gaan, moeten bestuderen en hun capaciteit om de kosten van tandzorg ten laste 
te nemen, evalueren. Via de controle van de geconventioneerde erelonen door de DGEC zou 
het overigens mogelijk moeten zijn de tariefrisico’s in de hand te houden.

Standpunt van het RIZIV 
Het RIZIV onderstreept in zijn antwoord dat het niet over inkomensgegevens van 
de patiënten beschikt.

4.5.3 Financiële stimulans voor de geconventioneerde tandheelkundigen
Tandheelkundigen die toetreden tot het nationaal Dentomut-akkoord genieten daarvoor 
in ruil het “sociaal statuut”. Het gaat om een jaarlijkse premie van 2.261,62 euro die het 
RIZIV aan de tandheelkundige stort voor een verzekering gewaarborgd inkomen in geval 
van arbeidsongeschiktheid of voor een levensverzekering of verzekering voor aanvullend 
pensioen. Tandartsen genieten dat voordeel als ze een schriftelijke vraag indienen waarin 
ze bevestigen dat ze niet geweigerd hebben toe te treden tot het akkoord. Als ze gedeeltelijk 
tot het akkoord toetreden, moeten ze de tijds- en plaatsvoorwaarden van hun toetreding 
preciseren.

De regelgeving preciseert dat tandartsen enkel het sociaal statuut kunnen genieten voor 
de jaren waarin ze effectief hun activiteit hebben uitgeoefend in het kader van de verzeke-
ring geneeskundige verzorging en uitkeringen. Op basis van de gegevens die bij het RIZIV 
zijn opgeslagen, stelt het Rekenhof niettemin vast dat 113 tandartsen in 2013 een jaarlijkse 
verzekeringspremie hadden gekregen terwijl ze geen enkele prestatie hadden geattesteerd.

De Dentomut-commissie verklaart in dat verband dat “ze voor de tandheelkunde wenst te 
evolueren naar sociale voordelen die beter afgestemd zijn op de reële conventieparticipatie van 
de zorgverlener”84. Er is echter geen enkele concrete maatregel ingeschreven in de prioritei-
tenlijst en in de concrete voorstellen die voor studie worden voorgelegd aan de Technische 
Tandheelkundige Raad.

Het Rekenhof is van oordeel dat het sociaal statuut een financiële stimulans is om de toe-
treding tot het Dentomut-akkoord te promoten. Het voornaamste engagement van de tand-
heelkundige in het kader van het akkoord bestaat erin de erelonen in acht te nemen. Het 
Rekenhof is bijgevolg van oordeel dat de toekenning van de financiële stimulans in samen-
hang met het sociaal statuut geenszins doeltreffend is als het gaat om tandheelkundigen 
die in de loop van het jaar geen enkele verstrekking hebben geattesteerd.

84 Nationale Dentomut-commissie, Nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen 2015-2016, p. 7,  
www.riziv.fgov.be.
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4.6 Derdebetaler

In het algemeen betaalt de patiënt het volledige ereloon aan de tandheelkundige voor aleer 
zijn ziekenfonds om terugbetaling te vragen. Volgens de in de gezondheidseconomie ont-
wikkelde theorieën wil die regel de patiënt responsabiliseren om ervoor te zorgen dat er 
steeds een werkelijke therapeutische noodzaak is om een beroep te doen op zorg. Als de pa-
tiënt niet over voldoende financiële middelen beschikt, kan de verplichting om de erelonen 
te prefinancieren echter een rem zetten op de toegang tot de zorg.

Om de zorg meer toegankelijk te maken werd het systeem van de derdebetaler ingevoerd, 
dat bepaalde patiënten de mogelijkheid biedt enkel het remgeld te betalen zonder het aan-
deel van het ziekenfonds te prefinancieren.

4.6.1 Toepassingsgebied van de derdebetaler
De regelgeving voorziet in drie derdebetalersregelingen: de verplichte derdebetaler, de ver-
boden derdebetaler en de facultatieve derdebetaler.

In het algemeen is de regeling van de verplichte derdebetaler van toepassing op alle ver-
strekkingen in een ziekenhuis.

De derdebetalersregeling is verboden voor de meeste tandartsenverstrekkingen. Het ver-
bod beoogt immers de raadplegingen en preventieve zorg (behalve tijdens een hospitalisa-
tie). Het verbod beoogt ook de radiografieën en de conserverende zorg voor de (ambulante) 
patiënt en huisbezoeken van de tandarts bij de patiënt.

Het verbod wordt echter opgeheven als de zorg wordt verstrekt aan chronisch zieken, aan 
behoeftige patiënten85 en aan personen die zij ten laste hebben. Het verbod geldt ook niet 
in het kader van wachtdiensten.

In bepaalde instellingen kan de derdebetalersregeling daarenboven worden toegepast voor 
tandzorg, zonder beperking en ongeacht de financiële en sociale situatie van de patiënt. Dat 
is het geval in de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de centra voor gezinsplanning, 
de opvangcentra voor druggebruikers en de instellingen gespecialiseerd in de verzorging 
van kinderen, bejaarden of gehandicapten.

De derdebetalersregeling is altijd toegelaten voor patiënten jonger dan achttien jaar.

85 Voor de toepassing van de derdebetalersregeling zijn behoeftige patiënten meer bepaald:
• rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming;
• werklozen die ten minste zes maanden volledig werkloos zijn;
• personen met een bruto belastbaar inkomen lager dan het leefloon;
• personen die recht hebben op verhoogde kinderbijslag;
• rechthebbenden die tijdens de behandeling overlijden of zich in comateuze toestand bevinden;
• palliatieve thuispatiënten.

 Voor tandheelkunde is de toepassing van de derdebetalersregeling daarentegen niet meer toegelaten voor patiën-
ten die zich in een occasionele noodsituatie bevinden. 
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In alle bovenvermelde gevallen waar kan worden afgeweken van het verbod, kan de tandarts 
ereloonsupplementen vragen als hij niet toetreedt tot het nationaal Dentomut-akkoord.

De derdebetalersregeling is facultatief voor alle verstrekkingen waar ze niet verplicht noch 
verboden is. Inzake tandzorg dekt de facultatieve regeling de orthodontie, de parodontolo-
gie, de prothesen en de implantaten.

Sinds 1 oktober 201586 kan de facultatieve derdebetalersregeling zonder formaliteit door alle 
al dan niet geconventioneerde tandheelkundigen worden toegepast. Voor de toepassing van 
de facultatieve derdebetalersregeling moeten echter de in het Dentomut-akkoord vastge-
legde tarieven in acht worden genomen.

Het Rekenhof stelt vast dat buiten een hospitalisatie geen enkele tandarts momenteel ver-
plicht is de toepassing van de derdebetalersregeling te aanvaarden. De patiënt moet bijge-
volg in staat zijn alle door de tandarts gevraagde erelonen te prefinancieren.

Gelet op de in de nomenclatuur vastgelegde erelonen bedragen de te betalen bedragen 
46 euro voor een semestrieel mondonderzoek of 62 euro voor een jaarlijks onderzoek, 
57 euro voor een profylactische reiniging of een volledige tandsteenverwijdering, 110 euro 
voor een parodontaal mondonderzoek en 167 euro voor de verwijdering van subgingivaal 
tandsteen. In geval van caries kan het vullen oplopen tot 113 euro waarbij nog 20 euro komt 
voor de adhesieve techniek en de cofferdam en nog 205 euro als de tand ontzenuwd moet 
worden. Voor radiologie kan het te betalen bedrag oplopen tot 126 euro. Voor prothesen be-
draagt het minstens 360 euro en kan het oplopen tot 573 euro. Tot slot zal een patiënt voor 
het inplanten van een uitneembare prothese op twee implantaten 3.443 euro geconventio-
neerde erelonen moeten betalen.

Het hoge bedrag van die kosten kan een financiële hinderpaal vormen voor gezinnen met 
een bescheiden inkomen of die behoeftig zijn.

4.6.2 Hinderpalen voor de toepassing van de derdebetalersregeling
De derdebetalersregeling komt maar moeizaam uit de startblokken. Heel wat tandheelkun-
digen zijn ertegen gekant omdat het grootste deel van hun ereloon niet meer rechtstreeks 
wordt betaald, maar via een omslachtige administratieve procedure bij het ziekenfonds 
moet worden gevorderd. Daarenboven moet het ziekenfonds weigeren de erelonen te be-
talen als de patiënt de terugbetalingsvoorwaarden niet vervult. De tandheelkundige moet 
dus nagaan of de patiënt verzekerbaar is en of hij voor de derdebetalersregeling in aanmer-
king komt.

Volgens de bij het RIZIV beschikbare gegevens hebben 45,5 % van de tandartsen nooit de 
derdebetalersregeling gebruikt voor in 2013 terugbetaalde zorg (38 % van de geconventio-
neerde tandartsen en 55 % van de niet-geconventioneerde tandartsen). Overigens waren 
13 % van de tandartsen die aanvaard hebben de derdebetalersregeling toe te passen, te-
rughoudend want ze hebben deze regeling slechts voor maximum vijf prestaties per jaar 
toegepast.

86 Koninklijk besluit van 18 september 2015 tot uitvoering van artikel 53, §  1 van de wet betreffende de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de derde-
betalersregeling.
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In 2012 werd de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
gewijzigd87 om de derdebetalersregeling verplicht te doen toepassen voor alle vergoedbare 
prestaties verstrekt aan chronisch zieken en aan behoeftige personen. Die “sociale derde-
betalersregeling” moest op 1 januari 2015 van kracht worden voor tandzorg. Aan deze maat-
regel waren nieuwe verplichtingen voor de tandheelkundige gekoppeld om meer transpa-
rantie te bieden in verband met de bedragen die ten laste van de patiënt en het ziekenfonds 
worden gelegd.

De Dentomut-commissie wijst er in haar inleiding van het akkoord 2013-201488 op dat “ze 
zich bewust is van de problematiek van de personen met bijzondere noden en van de toegan-
kelijkheid van de sociale categorieën tot de tandheelkunde. Ze is echter van oordeel dat het 
opleggen van een verplichte sociale derdebetalersregeling niet het meest gepaste antwoord is 
op deze problematiek, maar wil in overleg voorstellen uitwerken tot een gecibleerde aanpak”.

In haar oriëntatienota voor de tandheelkundesector geeft de Dentomut-commissie aan dat 
ze zal meewerken aan de realisatie van wetgevende initiatieven in verband met de verplich-
te sociale derdebetalersregeling en de transparantie wanneer bepaalde randvoorwaarden 
in acht worden genomen (de nodige begrotingsmiddelen vrijmaken om de beoogde stijging 
van de consumptie te compenseren, tijdig toegang verlenen tot MyCareNet, erop toezien 
dat de administratieve verplichtingen in verhouding staan tot de door de begunstigde be-
oogde doelstellingen, toegang verlenen tot de historische gegevens van de vergoede ver-
strekkingen, betalingswaarborgen bieden en een compensatie voor de administratieve 
meerkosten geven).

Op voorstel van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft de regering beslist 
de verplichting om de sociale derdebetalersregeling bij de tandarts toe te passen, te schrap-
pen vóór de geplande inwerkingtreding ervan op 1 januari 2015.

Het systeem voor elektronische facturatie in MyCareNet zou in 2016 operationeel moeten 
zijn voor de tandheelkundigen. Het zou de administratieve procedure voor de toepassing 
van de derdebetalersregeling kunnen vergemakkelijken.

Standpunt van het RIZIV
Het RIZIV wijst er in zijn antwoord op dat de elektronische facturatie, volgens 
de beschikbare informatie, vanaf 1 december 2016 beschikbaar zou moeten zijn. 
Vanaf dat de koning deze beschikbaarheid heeft vastgesteld, zou de elektroni-
sche facturatie verplicht worden voor alle tandartsen na een overgangsperiode 
van twee jaar beginnend bij de datum bepaald door de koning. De raadpleging van 
de tarieven zal op dezelfde datum mogelijk zijn. Het RIZIV verduidelijkt dat de 
raadpleging van de verzekerbaarheid van de patiënt wel al mogelijk is sinds 2014, 
hetzij via het MyCareNet-portaal, hetzij via een erkend softwareprogramma voor 
de verzekerbaarheid. In geval van overmacht zal raadpleging mogelijk zijn via de 
elektronische lezing van het identificatienummer sociale zekerheid, op het vignet 
met streepjescode.

87 Wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidszorg.
88 Dentomut-commissie, Nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen 2013-2014, 13 december 2012.
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Het RIZIV is van oordeel dat de betalingstermijn in geval van elektronische fac-
turatie zal worden ingekort omdat deze volgens de regelgeving van toepassing op 
1 oktober 2015 op 15 dagen wordt vastgelegd. Daarenboven zijn verwijlintresten 
eisbaar in geval van laattijdige betaling.

Het wijst er ook op dat er volgens die regelgeving een betalingsverbintenis van 
de verzekeringsinstelling zal zijn indien de elektronische facturatie overeenstemt 
met de gegevens over de verzekerbaarheid die de tandarts via MyCareNet heeft 
ingewonnen, en dit voor de duur van de kalendermaand waarin de verzekerbaar-
heid werd geraadpleegd.

4.6.3 Risico’s op overconsumptie en fraude
Door het schrappen van de verplichting om het aandeel van het ziekenfonds te prefinancie-
ren leidt de derdebetalersregeling tot een risico op overconsumptie. Het verhoogt immers 
de financieringscapaciteit van de verzekerde, wat hem ertoe kan aanzetten een beroep te 
doen op overbodige of onnodig dure zorgen. Door de erelonen te minimaliseren die de 
patiënt bij de raadpleging moet betalen, kan de derdebetalersregeling ook tot inefficiënte 
praktijken bij de zorgverlener leiden. Hij kan om zijn inkomsten te verhogen immers een 
grotere vraag naar zorg doen ontstaan of de patiënt oriënteren naar duurdere prestaties. In 
extreme gevallen kan de derdebetalersregeling frauduleuze praktijken mogelijk maken. De 
DGEC heeft bij zijn controles opgemerkt dat de derdebetalersregeling vaker werd gebruikt 
door de outliers89. Ze werd eveneens gebruikt voor fictieve verstrekkingen, met of zonder 
medeweten van de patiënt.

De primaire controle van de vergoedbare verstrekkingen is de taak van de ziekenfondsen. 
Bij de betaling moeten ze zich ervan vergewissen dat de verstrekkingen werkelijk zijn uit-
gevoerd en dat ze in overeenstemming zijn met de wettelijke en reglementaire vereisten. 
De ziekenfondsen kunnen overconsumptie en fraude opsporen door onder meer de her-
haalde facturatie van verzorging van eenzelfde tand in het oog te houden. De adviserend 
geneesheren kunnen vragen om de controleradiografieën over te zenden om na te gaan of 
de verstrekkingen werkelijk zijn gebeurd. Vanuit het specifieke oogpunt van de derdebeta-
lersregeling moet worden nagegaan of het type verstrekking, de plaats waar ze gebeurde en 
de patiënt die ze genoten heeft, wel degelijk beantwoorden aan de reglementaire vereisten.

De tandheelkundige die de derdebetalersregeling toepast, moet de patiënt een kwitantie 
verstrekken waarop vermeld wordt welk bedrag hij betaalt en welk bedrag ten laste van het 
ziekenfonds valt. Die kwitantie moet de prestaties vermelden aan de hand van de nomen-
clatuur van de geneeskundige verzorging en de datum waarop de verstrekking is gebeurd. 
Het Rekenhof stelt vast dat het RIZIV nooit heeft gecontroleerd of die verplichting wordt 
nageleefd. Die kwitantie moet overigens enkel de codenummers van de nomenclatuur ver-
melden zonder het voorwerp van de verstrekking nauwkeuriger te benoemen. Die proce-
dure waarborgt niet dat de patiënt op de hoogte is van de zorg die aan het ziekenfonds 
wordt gefactureerd.

89 Een outlier wordt gedefinieerd als een zorgverlener die vergoedingsuitgaven genereert die hoger liggen dan een 
maximumbedrag dat is vastgelegd in het licht van de gemiddelde uitgaven van het geheel van de tandheelkundi-
gen. Het maximumbedrag werd vastgelegd op 281.406 euro voor 2009, 287.916 euro voor 2010, 287.916 euro voor 
2011 en 299.131 euro voor 2012.
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Het MyCareNet-systeem opent betere perspectieven voor controle van de derdebetalers-
regeling omdat het een elektronisch facturatiesysteem omvat dat de mogelijkheid biedt de 
patiënt een ontvangstbewijs te geven overeenkomstig de regels inzake financiële transpa-
rantie.

Het Rekenhof is van oordeel dat de risico’s op overconsumptie en fraude onder controle 
zouden moeten zijn vooraleer men de derdebetalerstoepassing ontwikkelt. De ziekenfond-
sen en het RIZIV moeten zich daartoe kunnen baseren op een volledige en betrouwbare 
registratie van de tandnummering en van de specifieke code toegekend aan de derdebeta-
ler. Die gegevens zouden moeten kunnen worden gebruikt in een systeem om de verstrek-
kingen per patiënt op te volgen.

Standpunt van het RIZIV
Het RIZIV is net als het Rekenhof van oordeel dat de derdebetaler in sommige 
gevallen het risico op facturatie van fictieve verstrekkingen kan verhogen. Het in-
stituut benadrukt dat in afwachting van de elektronische facturatie van de tand-
artsen via MyCareNet, die betere perspectieven zal bieden in termen van controle, 
er al een reeks maatregelen werd genomen om de overconsumptie en fraude via de 
derdebetalersregeling te verminderen of te ontmoedigen:

• De verzekeringsinstellingen hebben de mogelijkheid om de betaling via derde-
betaler uit te stellen in geval van fraude90.

• In geval van misbruik van derdebetaler door “outliers” heeft het RIZIV vastge-
steld dat dit type van misbruik zich vooral voordeed bij een specifieke groep 
tandartsen die de mogelijkheid voor het toepassen van de derdebetaler mis-
bruikte in geval van individuele occasionele financiële noodsituatie. Sinds 
1 oktober 2015 werd deze mogelijkheid om af te wijken van het verbod om de 
derdebetaler toe te passen expliciet geschrapt voor tandartsen.

• De nieuwe reglementaire bepalingen kennen de DGEC op het vlak van contro-
le- en sanctie een nieuwe bevoegdheid toe. De leidend ambtenaar en de kamer 
van eerste aanleg kunnen de toepassing van derdebetaler inperken in individu-
ele gevallen bij vaststelling van misbruik of fraude.

4.7 Conclusies en aanbevelingen: de toegankelijkheid van de vergoed-
bare tandzorg versterken

De nomenclatuur van de vergoedbare zorg vermeldt de meeste verstrekkingen die nood-
zakelijk zijn voor de conservering van de tanden en voor het goed kauwen van voedsel. Er 
zijn nochtans verschillende financiële obstakels die een rem kunnen zetten op de toegang 
tot de zorg.

Vooreerst gelden er leeftijdsgrenzen voor de vergoeding van bepaalde courante zorg. Voor 
de behandelingen waarvoor geen terugbetaling geldt, kunnen de tandheelkundigen hun 
erelonen vrij vastleggen en kunnen de patiënten, zelfs als ze behoeftig zijn, geen enkele 
tegemoetkoming van de verzekering geneeskundige verzorging krijgen.

90 Maatregel genomen in het kader van de wet van 10 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid.
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Voor de vergoedbare zorg legt de nomenclatuur de maximumhonoraria vast die tandheel-
kundigen die tot het Dentomut-akkoord zijn toegetreden, kunnen vragen. Tandheelkundi-
gen die weigeren tot het akkoord toe te treden, zijn totaal vrij om hun tarieven te bepalen, 
zelfs als de patiënt behoeftig is. Bij die tandheelkundigen kan het gebeuren dat patiënten 
aanzienlijke ereloonsupplementen moeten betalen.

Het Rekenhof stelt vast dat er ondanks het terugbetalingsbeleid nog belangrijke verschil-
len blijven bestaan inzake toegang tot de zorg en de consumptie van de patiënten. Het is 
van oordeel dat de door het RIZIV en de ziekenfondsen bestelde studies de obstakels die 
een rem zetten op de toegang tot de zorg voor de verschillende leeftijdsgroepen en naarge-
lang de verschillende socio-economische profielen beter in kaart zouden moeten brengen 
en kwantificeren. De sociaal verzekerden die geen beroep doen op tandzorg zouden meer 
nauwkeurig moeten worden ondervraagd om hun redenen te achterhalen en om de relevan-
tie daarvan na te gaan. Die informatie zou de overheid kunnen leiden naar gerichte oplos-
singen naargelang van de verschillende patiëntprofielen.

Er zou moeten worden nagedacht over hoe ervoor kan worden gezorgd dat meer tandartsen 
aansluiten bij het nationaal Dentomut-akkoord. Er zou immers in alle arrondissementen 
voldoende aanbod van zorg tegen geconventioneerd tarief moeten zijn.

Standpunt van het RIZIV
Het RIZIV wijst er in zijn antwoord op dat een werkgroep in oktober 2015 is gestart 
met gesprekken over een reorganisatie van de huidige regeling voor de toetreding 
tot het nationaal Dentomut-akkoord, met als doel de tariefzekerheid voor de 
patiënt te versterken.

Er zou meer publiciteit moeten worden gemaakt over het statuut van de geconventioneerde 
tandartsen om de patiënten de mogelijkheid te bieden bij tandartsen te gaan die de in 
de nomenclatuur vastgelegde erelonen toepassen. Het Rekenhof is van oordeel dat op de 
naamplaat aan de deur van de tandheelkundigen zou moeten worden vermeld of ze al dan 
niet zijn toegetreden tot het Dentomut-akkoord.

De patiënten zouden ook beter moeten worden geïnformeerd over de in de nomenclatuur 
vastgelegde erelonen. Het Rekenhof formuleert de aanbeveling om de verplichting op te 
leggen die erelonen op te hangen in de wachtzalen van de tandheelkundigen. Bovendien 
zou eveneens moeten worden gewaarborgd dat de geconventioneerde tandheelkundigen de 
in de nomenclatuur vastgelegde erelonen in acht nemen. Ook zou ervoor moeten worden 
gezorgd dat de geconventioneerde tandartsen hun erelonen niet op verdoken wijze verho-
gen door systematisch aanvullende zorg te factureren die niet vergoedbaar is.

Standpunt van het RIZIV
De DGEC wenste te onderstrepen dat hij binnen het huidige reglementaire kader 
geen efficiënte en meer uitgebreide controle kan uitvoeren, onder meer om de 
volgende redenen:

• De DGEC en de verzekeringsinstellingen beschikken niet over vali-
de elektronische databestanden over de effectief gevraagde honoraria. 
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Elk onderzoek start met het terugvinden van fragmentaire gegevens op getuig-
schriften voor verstrekte hulp, een zeer tijdrovende activiteit, met een beperkte 
financiële impact. Opsporing via data-analyse is dus niet mogelijk. Alleen via 
een tijdsintensief verhoor van de verzekerden en de zorgverlener zijn bewijzen 
eventueel te leveren.

• Het betreft inbreuken op de akkoorden tussen tandartsen en ziekenfondsen 
en niet op de basiswetgeving. De DGEC kan de ten onrechte gevraagde supple-
menten niet terugvorderen (er is geen schade voor het RIZIV zelf).

• De afspraken inzake tarieven laten uitzonderingen toe via “bijzondere eisen van 
de patiënt”.

• Partiële conventionering is quasi niet controleerbaar. De uren van behandeling 
zijn niet gekend of geregistreerd in de facturatiegegevens.

• In het kader van de informatieplicht moet systematisch een bezoek ter plaatse 
bij de zorgverlener gebeuren.

• De DGEC is niet bevoegd voor fiscale aspecten.

In het kader van een krimpend aantal personeelsleden bij de DGEC en gezien de 
prominente plaats die de verzekeringsinstellingen innemen in de primaire contro-
le (zij beschikken vaak over de papieren documenten en hebben de mogelijkheid 
snel contact op te nemen met de verzekerde), geeft de DGEC in zijn operationeel 
plan prioriteit aan het opsporen en aanpakken van fraude (voornamelijk fictie-
ve prestaties), belangrijke niet-conforme prestaties of overconsumptie op grote 
schaal. In dat kader zijn de voorbije jaren tientallen dossiers behandeld, met een 
belangrijke financiële weerslag.

De DGEC geeft toe dat de controle op de effectief aan de patiënten aangerekende 
honoraria zeker te verantwoorden is, maar is van oordeel dat dit in de eerste plaats 
de taak is van de verzekeringsinstellingen. De DGEC zou in tweede lijn kunnen 
optreden, maar een performante controle zou pas mogelijk zijn als het reglemen-
taire kader fors is aangepast.

Antwoord van het Rekenhof
In tegenstelling tot het standpunt van de DGEC wenst het Rekenhof te benadruk-
ken dat de niet-naleving van de geconventioneerde erelonen wel degelijk een in-
breuk tegen de wettelijke bepalingen is91. Het zorgaanbod door geconventioneerde 
tandartsen vormt overigens de essentiële inzet inzake toegankelijkheid. In die 
context moet een patiënt een redelijke zekerheid hebben dat de geconventioneer-
de tandheelkundige effectief de door de nomenclatuur (geconventioneerde erelo-
nen) vastgelegde erelonen toepast. Het Rekenhof formuleert de aanbeveling over-
leg tussen de verzekeringinstellingen en de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie 
en Controle (DGEC) van het RIZIV op te starten met het oog op een regelmatig 
toezicht op de naleving van de erelonen en de verplichting tot bekendmaking voor 
geconventioneerde tandheelkundigen.

91 Artikel 50, § 6, van de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskun-
dige verzorging en uitkeringen preciseert wel degelijk dat “de akkoorden gesloten in de (…) bedoelde Commissies 
inzonderheid de honoraria vaststellen, die ten overstaan van de rechthebbenden van de verzekering nageleefd worden 
door de geneesheren en de tandheelkundigen die geacht worden tot de akkoorden toegetreden te zijn”. 
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Tot slot vertegenwoordigen de erelonen voor bepaalde verstrekkingen een aanzienlijke 
som in vergelijking met de beschikbare financiële middelen van bepaalde gezinnen. Het 
systeem van de sociale derdebetalersregeling werd ingesteld om te zorgen dat behoeftige 
patiënten enkel het remgeld moeten betalen. De tandheelkundigen werden er echter van 
vrijgesteld de derdebetalersregeling toe te passen met uitzondering van bepaalde prestaties 
tijdens een hospitalisatie. Zo wordt die betalingsfaciliteit slechts aan een beperkt aantal 
patiënten toegekend.

Het Rekenhof is van oordeel dat de tandzorg beter toegankelijk zou kunnen worden door de 
invoering van de sociale derdebetalersregeling. Vooraleer het gebruik van die betaalwijze 
wordt ontwikkeld, zouden echter de risico’s op overconsumptie en fraude onder controle 
moeten zijn. De Dienst voor Administratieve Controle en de Controledienst van de Zieken-
fondsen zouden er dan ook op moeten toezien dat de ziekenfondsen performante opvol-
gingssystemen ontwikkelen die zijn gebaseerd op een volledige en betrouwbare registratie 
van de tandnummering en van de specifieke code toegekend aan de derdebetaler.
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Hoofdstuk 5

Kwaliteit en veiligheid van de 
tandzorg
De kwaliteit en de veiligheid van de tandzorg vallen binnen het algemene kader van het 
volksgezondheidsbeleid. Bij de FOD Volksgezondheid waakt de Raad van de Tandheelkun-
de over de beroepscompetentie door normen te bepalen waaraan men moet beantwoorden 
om tandheelkunde te mogen beoefenen in België.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) staat 
in voor de kwaliteit en de veiligheid van de medische hulpmiddelen die bij tandheelkunde 
worden gebruikt (producten, materiaal en uitrusting)92. Daartoe moet het agentschap con-
troleren of de essentiële gezondheidseisen in acht worden genomen en publiceert het elke 
waarschuwing of informatie in verband met de kwaliteit en de veiligheid van medische 
hulpmiddelen.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) ziet erop toe dat zorgverleners 
voldoende en juist opgeleid zijn om met radiografietoestellen te werken. Het waakt ook over 
de veiligheid van de radiografietoestellen en het gebruik van een minimale dosis röntgen-
stralen.

In de marge van het volksgezondheidsbeleid, ziet het terugbetalingsbeleid toe op de com-
petentie van de zorgverleners door terugbetalingen van verstrekte zorg te koppelen aan 
beroepskwalificaties.

Zo is er enkel een terugbetaling voor zorg die verstrekt is door erkende tandartsen. Om een 
erkenning te krijgen, moeten tandartsen beantwoorden aan verplichtingen op het vlak van 
diploma, stage, specialisatie en permanente vorming. Bovendien werd in het kader van de 
verzekering geneeskundige verzorging een accrediteringssysteem ingesteld om de perma-
nente vorming van tandartsen te intensiveren (cf. punt 5.1).

Beslissingen om terug te betalen zijn echter niet gekoppeld aan eisen in verband met de 
producten, het materiaal of de uitrusting die gebruikt kunnen worden om terugbetaalbare 
zorg toe te dienen. In hoofdstuk 3 over het bepalen van de erelonen heeft het Rekenhof al 
benadrukt dat er geen medisch-economisch onderzoek gebeurt en dat is een zwak punt. 

92 De regelgeving definieert medische hulpmiddelen als elk instrument, toestel of apparaat, elke software of stof of 
elk ander artikel, door de fabrikant bestemd om bij de mens te worden aangewend voor onderzoek, vervanging of 
wijziging van de anatomie of van een fysiologisch proces, of voor diagnose, preventie, bewaking, behandeling of 
verlichting van ziekten, van verwondingen of van een handicap. Bij tandzorg beslaat die definitie een zeer hetero-
geen geheel van producten, materiaal, instrumenten of hulpmiddelen zoals vulmateriaal, lijm, ontsmettingsmid-
delen, verdoving, polijstpasta of pasta voor afgietsels, kompressen, scalpels, haakjes, tangetjes, handschoenen, 
naalden, freestoestellen of toestellen voor radiografie, tandprotheses, orthodontische hulpmiddelen, contentie-
toestellen.
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Terugbetalingsbeslissingen bieden dus geen garantie voor het kwaliteitsniveau van medi-
sche hulpmiddelen.

Tijdens zijn audit heeft het Rekenhof de gegevens geëvalueerd die het FAGG en het FANC 
ter beschikking zouden kunnen stellen van de Technische Tandheelkundige Raad om de 
wetenschappelijke en de technische inhoud van de terugbetalingsbeslissingen beter te be-
palen. Die evaluatie komt aan bod in punt 6.2.

5.1 Accreditering van tandartsen door het RIZIV

Het accrediteringssysteem voor tandartsen werd in 1998 ingevoerd in het kader van de 
verzekering geneeskundige verzorging93. De accreditering is een soort label dat aan zorg-
verleners wordt toegekend en dat garandeert dat ze kwaliteitsvolle zorg verstrekken. De 
accreditering is niet verplicht, maar zorgverleners worden er wel toe aangezet door mid-
del van een jaarlijkse forfaitaire premie (het zogeheten accrediteringshonorarium). Die 
wordt vastgelegd door de Dentomut-commissie. Voor 2014 ging het om 2.834,75 euro. Voor 
2013 telde het RIZIV zowat 5.460 geaccrediteerde tandheelkundigen. Het systeem kost het 
RIZIV jaarlijks zo’n vijftien miljoen euro.

Om geaccrediteerd te worden en te blijven, moeten tandartsen minstens 300 terugbetaalde 
prestaties per jaar verstrekken en dat quotum wordt elke vijf jaar gecontroleerd.

Het RIZIV kan eventueel aan geaccrediteerde zorgverleners vragen bepaalde gegevens te 
registreren ten behoeve van waarnemend onderzoek van de dentale praktijk. De voorbije 
tien jaar heeft het RIZIV echter niet aan de tandartsen gevraagd om gegevens te registreren.

Geaccrediteerde zorgverleners moeten ook deelnemen aan peer reviews. Dat zijn bijeen-
komsten-debatten die tot doel hebben de kwaliteit van de zorg te verbeteren door prakti-
sche kennis en ervaringen uit te wisselen met collega’s. In het kader van de accreditering 
moeten tandartsen elk jaar minstens twee sessies bijwonen.

Geaccrediteerde zorgverleners moeten tot slot deelnemen aan permanente vormingen die 
ze vrij kunnen kiezen. Als de opleiding plaatsvindt in het buitenland, moeten ze een oplei-
dingsaanvraag voorleggen aan en laten goedkeuren door de Dienst Accreditering van het 
RIZIV. Als de opleiding in België plaatsvindt, is het de organisator die de aanvraag indient 
bij het RIZIV.

De Dienst Accreditering verwerkt alle aanvragen en legt ze maandelijks voor aan een eva-
luatiecommissie die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellin-
gen, van de universiteiten en van de beroepsorganisaties van tandartsen. Die commissie 
evalueert het aantal accrediteringseenheden die aan elke opleiding wordt toegekend en 
bepaalt het competentiedomein in kwestie. Per opleidingsmodule van 90 minuten worden 
tien accrediteringseenheden toegekend.

93 De accreditering van tandartsen wordt geregeld door artikel 36bis van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994  en 
door artikel 122octies van het bijbehorende uitvoeringsbesluit van 3 juli 1996. Het systeem werd ingevoerd in het 
kader van de verzekering geneeskundige verzorging. Voor de tandartsen werd het een eerste keer toegepast in het 
nationaal akkoord tandartsen-ziekenfondsen van 14 december 1998.
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In 2013 heeft de Dienst Accreditering zowat 980 aanvragen verwerkt voor opleidingen in 
België en ongeveer 300 aanvragen voor opleidingen in het buitenland.

Voor een accreditering moeten zorgverleners in vijf jaar tijd 500 accrediteringseenheden 
verzamelen (d.i. 75 uur opleiding).

Het Rekenhof stelt vast dat de accrediteringsvoorwaarden opleidingsvereisten omvatten 
waaraan geen enkele algemeen tandarts zich kan onttrekken want om de tandheelkunde te 
mogen beoefenen in België moet elke algemeen tandarts – zonder financiële compensatie 
– 60 uur opleiding volgen per cyclus van zes jaar. Door te opteren voor een accreditering 
kunnen tandartsen die opleidingen volgen en in totaal 14.174 euro aan accrediteringshono-
raria ontvangen per cyclus van vijf jaar. Ze moeten dan weliswaar 75 uur opleiding volgen 
over een periode van vijf jaar, en jaarlijks ook deelnemen aan twee peer reviews. Het grotere 
aantal uren opleiding lijkt echter relatief ten opzichte van het bedrag van de accrediterings-
honoraria.

Standpunt van het RIZIV
Het RIZIV wijst er in zijn antwoord op dat momenteel wordt nagedacht over een 
herziening van het accrediteringsstelsel, inclusief voor de sector tandheelkunde.

Het Rekenhof beveelt aan om in het kader van die denkoefening verplichtingen te identifi-
ceren die meer substantieel zouden bijdragen tot de kwaliteit van de tandzorg. Zo niet, zou 
over het bestaan van dit systeem moeten worden nagedacht.

5.2 Beschikbare informatie over medische hulpmiddelen voor tandzorg

In 1983 wou de wetgever de medische hulpmiddelen opvolgen met hetzelfde model als dat 
voor de geneesmiddelen. Datzelfde jaar werd de geneesmiddelenwet gewijzigd en uitge-
breid tot de medische hulpmiddelen. In dat opzicht moet eraan worden herinnerd dat in 
België geen enkel geneesmiddel op de markt mag worden gebracht zonder dat de Europese 
Commissie of de minister van Volksgezondheid een vergunning voor het in de handel bren-
gen heeft afgeleverd, na de risico’s en het therapeutisch voordeel te hebben geëvalueerd.

Dat opzet werd echter nooit geconcretiseerd. De procedures die worden opgelegd aan fa-
brikanten en verdelers van medische hulpmiddelen zijn immers veel minder zwaar dan de 
procedures die voor de sector van de geneesmiddelen gelden. Volgens het principe van de 
“nieuwe aanpak”94 die de Europese Commissie sinds nagenoeg 30 jaar hanteert, is de fabri-
kant verantwoordelijk wanneer medische hulpmiddelen op de markt worden gebracht95. 
De regelgeving bepaalt dat hulpmiddelen die gebruiksrisico’s inhouden, een conformiteits-

94 Dat is de naam die de Europese Commissie heeft gegeven aan het principe dat ze hanteert bij de uitwerking van 
richtlijnen om de wetgevingen van de lidstaten op elkaar af te stemmen, waarbij ondernemingen zelf  mogen kie-
zen welke technische middelen ze gebruiken om hun product te fabriceren. Momenteel wordt dat principe gehan-
teerd voor medische hulpmiddelen, speelgoed, elektrische toestellen, bouwmaterialen en individuele bescher-
mingsmiddelen voor sport en vrije tijd.

95 De verplichtingen voor verdelers en fabrikanten van medische hulpmiddelen zijn vervat in richtlijn 93/42/EEG be-
treffende medische hulpmiddelen, in het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmid-
delen en in de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen.
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controle moeten ondergaan bij een aangemelde instantie96. De CE-markering die op het 
hulpmiddel wordt aangebracht, bevestigt dat het voldoet aan de essentiële gezondheids- en 
veiligheidseisen. In tegenstelling tot geneesmiddelen, mogen hulpmiddelen met een CE-
markering op de markt worden gebracht zonder voorafgaande toestemming van het FAGG.

Op 14 september 2012 heeft de ministerraad een nieuw project ter verbetering van de volks-
gezondheid goedgekeurd, dat verband hield met de medische hulpmiddelen. Het project 
kreeg de naam “plan medische hulpmiddelen”. Het moest medische implantaten traceer-
baarder maken en de evaluatie van en het toezicht op alle medische hulpmiddelen verbe-
teren. Het plan moest bovendien de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van de 
medische hulpmiddelen verbeteren en producten elimineren die niet beantwoorden aan de 
minimale vereisten om op de markt te kunnen worden gebracht.

Om de uitvoering van het plan te bekostigen, kregen de verdelers van medische hulpmidde-
len in 2013 een compensatoire bijdrage opgelegd97 die 0,20 % van de in België gerealiseerde 
omzet bedraagt. De opbrengst van die bijdrage werd in de begroting van het FAGG voor 
2013 op 6,87 miljoen euro geraamd.

5.2.1	 Identificatie	van	hulpmiddelen	voor	tandzorg	die	in	België	te	koop	zijn
Alle verdelers van medische hulpmiddelen moeten zich bekendmaken bij het FAGG98. Op 
het kennisgevingsformulier staat hun naam, adres en rechtsvorm vermeld. Het verbindt de 
verdelers ertoe de hulpmiddelen te stockeren in aangepaste lokalen en over een kwaliteits-
garantiesysteem te beschikken voor hun distributieactiviteiten. Niet alle verdelers hebben 
zich aan de kennisgevingsplicht gehouden. Sinds 2013 stellen de inspectiediensten van het 
FAGG een onderzoek in om verdelers op te sporen die zich niet hebben bekendgemaakt.

De wetgeving verplicht fabrikanten ook het FAGG te informeren wanneer ze actieve im-
planteerbare medische hulpmiddelen, hulpmiddelen naar maat en hulpmiddelen van klas-
se I op de markt brengen99. Tandtechniekers, die hulpmiddelen naar maat maken, moeten 
zich bekendmaken bij het FAGG. In de tandsector geldt die kennisgevingsprocedure niet 
voor producten die bestendig in de mond van de patiënt blijven zitten, zoals tandimplan-
taten, vullingen, tandcement, hars, lijm en andere producten die worden gebruikt bij het 
vullen en ontzenuwen van tanden.

Fabrikanten van medische hulpmiddelen die geen maatschappelijke zetel hebben in een 
EU-lidstaat, moeten een persoon aanduiden die verantwoordelijk is voor het in de handel 
brengen en die gevestigd is in de Europese Gemeenschap. In dat geval moet die persoon 

96 Aangemelde instanties zijn privéfirma’s die door het FAGG of door een agentschap van een andere lidstaat zijn 
erkend. Binnen de EU zijn er zo’n 80 aangemelde instanties voor het domein van de medische hulpmiddelen. Een 
conformiteitscontrole door een aangemelde instantie in één van de EU-lidstaten, is geldig in alle andere lidstaten.

97 Artikel 34 van de programmawet van 28 juni 2013.
98 Artikel 10bis, §  1, van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen.
99 Voorbeelden van actieve implanteerbare medische hulpmiddelen: pacemakers, defibrillatoren, cochleaire implan-

taten. 
 Voorbeelden van hulpmiddelen op maat: tandprotheses, orthopedische zolen en schoenen. 
 In Europa worden medische hulpmiddelen in vier klassen opgedeeld naargelang van de gevaren die ze inhouden. 

In klasse I zitten de hulpmiddelen die de minste risico’s inhouden en in klasse III de hulpmiddelen die de meeste 
risico’s inhouden. Voorbeelden van hulpmiddelen van klasse I: kompressen, rolstoelen, drukverbanden, herbruik-
bare scalpels (bron: FAGG).
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zich bekendmaken bij het FAGG.

Bij de kennisgeving moeten fabrikanten hun naam en contactgegevens vermelden en aan-
geven welk soort hulpmiddelen ze op de markt brengen. Ze moeten ook een aantal docu-
menten overhandigen100 op basis waarvan gecontroleerd kan worden of hun activiteiten 
regelmatig zijn.

In verband met de kennisgevingsprocedures voor medische hulpmiddelen stelt het Re-
kenhof vast dat fabrikanten en verdelers niet moeten vermelden onder welke naam het 
product, het materiaal of de uitrusting voor tandzorg op de markt wordt gebracht. Het is 
voor het FAGG dan ook onmogelijk een systeem te ontwikkelen voor informatie omtrent de 
kwaliteit en de veiligheid van medische hulpmiddelen.

5.2.2 Informatie over de kwaliteit en de veiligheid van hulpmiddelen voor tandzorg
Het FAGG moet toezien101 op de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van genees-
middelen, medische hulpmiddelen en toebehoren, en dit vanaf de concipiëring tot het ge-
bruik ervan.

Tijdens zijn audit heeft het Rekenhof de informatie onderzocht die het agentschap zou kun-
nen bezorgen aan de Technische Tandheelkundige Raad, zodat die de kwaliteit kan evalue-
ren en vergelijken van producten die gebruikt mogen worden bij terugbetaalbare tandzorg.

5.2.2.1	 In	de	handel	brengen
Er is geen procedure waarbij het FAGG toestemming moet geven alvorens een medisch 
hulpmiddel in de handel mag worden gebracht. Het agentschap registreert bijgevolg geen 
enkele van klinisch onderzoek afkomstige informatie over de kwaliteit en de veiligheid van 
producten die in het kader van tandzorg bestendig geïmplanteerd worden in de mond van 
patiënten.

5.2.2.2 Toezicht
Het toezicht door het FAGG start nadat een product op de markt is gebracht en wordt 
uitgeoefend in het kader van de inspecties die het agentschap uitvoert. Het FAGG heeft in 
2011 bij elf verdelers van producten voor tandzorg de stockage- en distributieprocedures 
gecontroleerd. In 2012 werden 36 inspecties uitgevoerd en in 2013 waren dat er 29. Wat de 
eigenlijke hulpmiddelen betreft, hebben de inspecteurs gecontroleerd of de verpakkingen 
conform zijn. Ze hebben geen stalen genomen voor analyses.

Door zich te richten op verdelers die in België gevestigd zijn, bestrijkt het FAGG niet alle 
bevoorradingsbronnen van de tandartsen. Er zijn immers tal van websites waar Belgische 
tandartsen medische hulpmiddelen voor tandzorg kunnen aankopen van fabrikanten bui-

100 Het gaat om een uittreksel van de statuten van de firma zoals ze in het Belgisch Staatsblad zijn verschenen of om 
een kopie van de inschrijving in het handelsregister, een model van de conformiteitsverklaring die op elk hulpmid-
del zal worden aangebracht, een bewijs van betaling van de kennisgevingsbijdrage, de naam van de persoon die 
mogelijke incidenten moet melden en, tot slot, een lijst van de diverse hulpmiddelen op maat die gebruikt zullen 
worden, zoals protheses, hars, een volledig gegoten kroon, een keramisch-metalen kroon, een orthodontisch ap-
paraat.

101 Artikel 4 van de wet van 20 juli 2006 betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor 
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.
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ten de EU. Niets garandeert dat die producten beantwoorden aan de essentiële gezond-
heids- en veiligheidsvereisten. Het Rekenhof is van oordeel dat het FAGG een specifieke 
kennisgeving zou moeten opleggen aan tandartsen die materiaal inkopen bij een fabrikant 
of verdeler van buiten de EU.

Er moet ook worden benadrukt dat er geen enkele inspectie is uitgevoerd bij fabrikanten 
of tandtechnici die hulpmiddelen op maat maken. Het maken van hulpmiddelen op maat 
kan nochtans heel wat risico’s inhouden, zo blijkt uit de inspectiecampagne die in Frankrijk 
werd uitgevoerd door het ANSM (Agence de sécurité du médicament et des produits de santé 
– agentschap voor de veiligheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten) bij makers 
van tandprotheses102. Het inspectierapport dat in maart 2012 gepubliceerd werd, stelt dat 
het merendeel van de gecontroleerde makers van tandprotheses niet precies weet wat hun 
verplichtingen zijn op het vlak van documentatiebeheer, traceerbaarheid en materiovigi-
lantie. Er werd vastgesteld dat er geen onderaannemingscontracten zijn, dat onderaanne-
mers niet worden gecontroleerd, evenmin als de grondstoffen waarmee tandprotheses wor-
den gemaakt (er is althans geen documentaire controle). Er werden ook onregelmatigheden 
vastgesteld in verband met de documentatie die ter beschikking moet worden gehouden 
voor de controle-instanties, meer bepaald over de grondstoffen en de procedures voor het 
registreren van de fabricage- en controlehandelingen. Ook de permanente vorming van het 
personeel vertoonde tekortkomingen.

5.2.2.3	 Materiovigilantie
Het FAGG moet alle relevante informatie over medische hulpmiddelen verzamelen en eva-
lueren om ongewenste effecten voor de gebruiker op te sporen, te verminderen en te vermij-
den. In dat kader centraliseert en evalueert het agentschap de door zorgverleners of patiën-
ten gemelde ongewenste effecten of incidenten en de vigilantierapporten van buitenlandse 
autoriteiten. Het FAGG verwerkt ook de vigilantiewaarschuwingen en het komt tussen in 
geval van risico’s. Tot slot moet het erop toezien dat fabrikanten de vigilantieverplichtingen 
in acht nemen.

In oktober 2014 waren in totaal 16.445 meldingen geregistreerd sinds de Dienst voor Ma-
teriovigilantie werd opgericht103. Daarvan hadden er 67 betrekking op de sector van de 
tandzorg. Vier meldingen waren afkomstig van zorgverleners en hielden verband met in-
cidenten die tot ernstige fysieke aftakeling leidden. Het ging om een fabricagefout in een 
interventietoestel, twee problemen met de samenstelling en het mengsel van een product, 
en om een naald die afbrak in het tandvlees van een patiënt. De ontvangst van de vier 
meldingen werd betekend aan de firma die de hulpmiddelen in kwestie had geleverd, zodat 
zij de zaak kon opvolgen. Het FAGG heeft de dossiers dan zonder verder gevolg afgesloten 
omdat het om alleenstaande gevallen ging.

Voor het overige waren de meldingen meestal afkomstig van firma’s die medische hulp-
middelen commercialiseren en die het FAGG informeren over een correctie (FSAC – Field 
Safety Corrective Action) aan één van hun producten. In die dossiers controleert het FAGG 

102 http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/b3bf4ca71f45ebea6976c41841dd3cd8.pdf  
(tekst in het Frans).

103 De Dienst voor Materiovigilantie werd in 2000 opgericht bij de Algemene Farmaceutische Inspectie van de  
FOD Volksgezondheid. In 2006 werd de dienst overgeheveld naar het FAGG.

http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/b3bf4ca71f45ebea6976c41841dd3cd8.pdf
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of potentiële gebruikers van het product wel degelijk geïnformeerd werden over de correc-
tie. De andere meldingen hadden betrekking op materiovigilantierapporten van bevoegde 
buitenlandse autoriteiten (NCAR – National Competent Authority Report). Bij dergelijke 
meldingen controleert het FAGG of een correctie in België gepland is, indien het beoogde 
hulpmiddel hier verdeeld wordt.

Wanneer de Dienst voor Materiovigilantie een melding ontvangt, wordt er een voorstel tot 
opvolging opgemaakt, gericht aan de Evaluatiecommissie voor Medische Hulpmiddelen. 
Die telt 23 experts die door de betrokken instanties zijn gekozen. Ze formuleert adviezen op 
basis waarvan de minister van Volksgezondheid de gepaste maatregelen kan nemen, zoals 
het product van de markt halen of een commercialiserings- of gebruiksverbod of -restrictie. 
Het FAGG stelt vast dat er slechts weinig meldingen binnenkomen die afkomstig zijn van 
gezondheidswerkers, aangemelde instanties, verdelers en fabrikanten. Daarom heeft ze een 
omzendbrief gestuurd naar al die actoren en naar de beroepsorganisaties. Het agentschap 
benadrukt in die brief de gevaren voor de volksgezondheid als er geen meldingen worden 
gedaan, want dan blijven er hulpmiddelen op de markt die niet beantwoorden aan de es-
sentiële gezondheids- en veiligheidseisen, en wordt het onmogelijk incidenten te bestude-
ren en op te volgen om tekortkomingen te corrigeren of gevaarlijke hulpmiddelen van de 
markt te halen. Het FAGG vraagt meer medewerking met het oog op materiovigilantie en 
herinnert eraan dat de burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid in het geding 
komt als het nalaten van een melding ertoe leidt dat de maatregelen die nodig zijn om de 
volksgezondheid te vrijwaren, pas laattijdig of helemaal niet genomen kunnen worden.

In verband met incidenten die gemeld moeten worden, stelt de omzendbrief dat het moet 
gaan om een ernstig incident, waarmee incidenten bedoeld worden die hebben of hadden 
kunnen leiden tot het overlijden, een ziekte, een kwetsuur, een permanent letsel aan een 
lichaamsfunctie of -structuur, de noodzaak van een medische of chirurgische tussenkomst, 
de verlenging van de duur van een chirurgische tussenkomst, of onjuiste onderzoeksre-
sultaten die leiden tot een verkeerde diagnose of behandeling. Door die omschrijving ont-
staat er een sterke beperking van de incidenten die aan het FAGG zouden moeten worden 
gemeld, want behalve ernstige of dodelijke voorvallen hoeven gezondheidswerkers geen 
tekortkomingen te signaleren. En in tegenstelling tot bij de geneesmiddelen, zijn patiënten 
niet betrokken bij de materiovigilantieprocedures.

Het Rekenhof is van oordeel dat het FAGG zorgverleners en patiënten meer zou moeten 
aanmoedigen melding te maken van hulpmiddelen die minder resistent zijn qua gebruik, 
slecht werken, ontstekingen veroorzaken of niet worden verdragen. Dergelijke problemen 
kunnen immers nadelig zijn voor de patiënt en voor de ziekteverzekering als de zorgverle-
ner bijkomende zorg moet verstrekken of een vulling moet weghalen en vervangen.

Bij een nationaal onderzoek dat in 2013 en 2014 werd gevoerd, heeft de DGEC vastgesteld 
dat een duizendtal zorgverleners dezelfde conserverende zorg meermaals attesteerden bin-
nen een periode van twaalf maanden (zie punt 6.3.2.2). Toen ze daarover bevraagd werden, 
verwezen vele tandartsen naar de resistentie van het vulmateriaal, een intolerantie voor dat 
materiaal of een infectie.
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Naast de analyse van meldingen inzake materiovigilantie, is het de taak van het FAGG 
waarschuwingen te verspreiden, evenals informatie over de veiligheid en het rationeel ge-
bruik van geneesmiddelen. Sinds zijn oprichting heeft het agentschap echter geen enkele 
waarschuwing of informatie verspreid over medische hulpmiddelen voor tandzorg.

Het Rekenhof verwijst naar een studie die het ANSM (Agence de sécurité du médicament et 
des produits de santé – agentschap voor de veiligheid van geneesmiddelen en gezondheids-
producten) in Frankrijk uitvoerde aangaande een product dat gebruikt wordt voor tand-
zorg. De studie besprak de risico’s die gepaard gaan met kwikhoudend amalgaam en leidde 
tot een verbod om dat product in bulk te verkopen. Enkel vooraf gedoseerde capsules zijn 
toegestaan. Sinds die beslissing in 2000 werd genomen, heeft het ANSM de toxiciteit van 
kwik aangetoond en momenteel voert het een nieuw onderzoek naar de gebruiksrisico’s van 
kwikhoudend amalgaam. Het FAGG heeft de rapporten van zijn Franse tegenhanger niet 
verspreid. Het gebruik van kwikhoudend amalgaam is toegestaan in België en behoort tot 
de terugbetaalde tandzorg.

Het Rekenhof stelt over het algemeen vast dat de procedures voor het in de handel brengen, 
de procedures voor toezicht en de materiovigilantieprocedures weinig informatie verschaf-
fen die het mogelijk maakt de kwaliteit van medische hulpmiddelen voor tandzorg te eva-
lueren en te vergelijken.

5.2.3 Informatie over de kwaliteit en de veiligheid van röntgentoestellen
De nomenclatuur van de tandheelkundige verstrekkingen voorziet in de terugbetaling van 
tandradiografieën. Zo’n radiografie houdt risico’s in voor de gezondheid en is daarom on-
derworpen aan een bijzondere regelgeving. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Con-
trole (FANC) is belast met de uitvoering van die regelgeving.

Tandartsen die in hun praktijk een röntgentoestel willen gebruiken, moeten daarvoor toe-
stemming krijgen van het FANC104. De exploitanten moeten daartoe een aanvraag indienen 
waarbij ze gegevens voegen in verband met de lokalisatie van de inrichting, een plan van 
de ruimtes waarop is aangeduid waar de toestellen staan, de datum van inbedrijfstelling, 
de technische eigenschappen van de toestellen, de maatregelen inzake bescherming of be-
veiliging, het aantal blootgestelde personen, en diverse elementen die helpen de risico’s in 
te dijken, zoals het onderschrijven van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor 
röntgenstralen, het voorstel een erkende dienst aan te wijzen die de fysische controle zal 
uitvoeren, en het voorstel een erkende deskundige in de medische stralingsfysica en een 
erkende arts aan te wijzen voor de opvolging van de blootgestelde medewerkers.

Een machtiging is vijftien jaar geldig. Wanneer een tandartspraktijk een nieuwe machtiging 
krijgt, mogen de röntgentoestellen pas in gebruik worden genomen als het proces-verbaal 
van oplevering van de erkende dienst integraal gunstig is en formeel machtiging verleent 
voor de ingebruikname. Daarna moet elke wijziging van de inrichting worden aangegeven 
bij het FANC (eigenschappen en type van de beoogde toestellen, beoogde bijkomende be-
scherming …).

104 Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de 
werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralingen.
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De tandartsen moeten elk jaar de controle van hun praktijk organiseren. Het gaat in de 
eerste plaats om een fysieke controle die moet garanderen dat de medewerkers, de bevol-
king en het milieu beschermd zijn tegen de gevaren van ioniserende straling. Die fysieke 
controle wordt uitgevoerd door ter zake gekwalificeerde deskundigen die erkend zijn door 
het FANC.

Sinds 2001 moet bij de jaarlijkse controle van de tandartspraktijk ook de röntgenapparatuur 
geëvalueerd worden door een erkende deskundige in de medische stralingsfysica. Die moet 
nagaan of het toestel beantwoordt aan de aanvaardbaarheidscriteria105 en hij moet de radio-
logische procedures optimaliseren, evenals de dosis waaraan de patiënt wordt blootgesteld.

De tandartsen zijn over het algemeen niet verplicht het verslag over de jaarlijkse controle 
door de deskundigen aan het FANC te bezorgen. De deskundigen moeten het FANC wel 
informeren over vastgestelde gebreken of defecten, en over de vereiste correcties.

Van eind 2005 tot begin 2011 heeft het FANC een regularisatiecampagne gevoerd ten aan-
zien van tandartsen die zich bij de uitoefening van hun beroep niet hielden aan de regelge-
ving inzake de bescherming tegen ioniserende straling.

Sinds die campagne is afgelopen, houdt het FANC de lijst van actieve tandartsen up-to-
date. Daartoe stuurt het RIZIV elk jaar een overzicht van de tandartsen die minstens één 
door de ziekteverzekering ten laste genomen radiografie hebben geattesteerd. In november 
2014 telde de lijst van het FANC 5.816 tandartsenpraktijken met een toelating.

De controles van het FANC moeten in hoofdzaak garanderen dat de röntgentoestellen veilig 
zijn en dat er een minimale stralingsdosis wordt gebruikt. Het Rekenhof stelt vast dat de 
beschikbare gegevens het niet mogelijk maken een gedetailleerde evaluatie te maken van 
de ouderdom en de performantie van uitrustingen in termen van medische beeldvorming.

In het terugbetalingsbeleid is er voor elke soort radiografie een forfaitaire terugbetaling, 
ongeacht de ouderdom of de technische kwaliteit van het toestel dat de tandarts gebruikt. 
Het Rekenhof is van oordeel dat het RIZIV samen met het FANC technische eigenschappen 
en een maximaal toegestane levensduur zou moeten definiëren voor de terugbetaling van 
radiografieën.

5.3 Conclusies en aanbevelingen

5.3.1 Accrediteringssysteem opnieuw evalueren
De overheid heeft het accrediteringssysteem ingevoerd om de kwaliteit van de tandzorg te 
bevorderen in het kader van de verzekering geneeskundige verzorging. Het systeem betaalt 
tandartsen jaarlijks 2.835 euro om opleidingen te volgen die grotendeels overlappen met de 
opleidingen die tandartsen moeten volgen om erkend te worden (60 uur opleiding over een 
periode van zes jaar, zonder financiële compensatie).

105 Besluit van 12 december 2008 houdende de aanvaardbaarheidscriteria voor röntgenapparatuur voor diagnostisch 
gebruik in de tandheelkunde.
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Het Rekenhof is van oordeel dat het accrediteringshonorarium heel wat kost zonder dat het 
een substantiële meerwaarde heeft in vergelijking met de opleidingen die tandheelkundi-
gen moeten volgen om erkend te worden. In het kader van de denkoefening die het RIZIV 
momenteel voert over het accrediteringsstelsel, beveelt het aan dat systeem opnieuw te 
evalueren om verplichtingen te identificeren die meer substantieel bijdragen tot de kwali-
teit van de tandzorg. Zo niet moet de bestaansreden zelf van het systeem in vraag worden 
gesteld.

5.3.2 Informatie genereren over de kwaliteit en de veiligheid van medische hulpmid-
delen voor tandzorg

De reglementaire procedures die het FAGG hanteert om toezicht te houden op de medische 
hulpmiddelen, maken het niet mogelijk een exhaustieve lijst op te stellen die de merknaam 
en de typologie vermeldt van alle hulpmiddelen die in België zijn toegestaan. Die vaststel-
ling geldt onder meer voor alle producten die bestendig in de mond van patiënten worden 
geïmplanteerd.

De gegevens die het FAGG verzamelt in het kader van kennisgevingen, inspecties en mate-
riovigilantie maken het bovendien niet mogelijk de kwaliteit te evalueren van hulpmiddelen 
die in België worden verkocht. Ze maken het evenmin mogelijk hulpmiddelen op te sporen 
die misschien niet tot ernstige of fatale incidenten leiden, maar toch minder performant 
of resistent zijn of minder goed worden verdragen door de patiënt. Gezondheidswerkers 
moeten immers niet alle tekortkomingen signaleren die ze zouden vaststellen. Bovendien 
worden patiënten niet bij de materiovigilantie betrokken.

Bij gebrek aan beschikbare informatie kan de overheid niet tot een meer kwaliteitsvolle en 
veiligere tandzorg komen door specifieke eisen te koppelen aan hulpmiddelen die gebruikt 
worden bij vergoedbare zorg.

Het Rekenhof is van oordeel dat het FAGG zou moeten weten welke hulpmiddelen de tand-
artsen in België gebruiken. Daarom zou het agentschap een kennisgevingsplicht moeten 
invoeren waarbij van alle hulpmiddelen de merknaam wordt meegedeeld. Er zou ook een 
specifieke kennisgevingsprocedure moeten komen voor tandartsen die medische hulpmid-
delen importeren via een fabrikant of een verdeler die geen maatschappelijke zetel heeft in 
een EU-lidstaat.

Daarnaast zou het FAGG de informatie moeten verzamelen en doorgeven die de Technisch 
Tandheelkundige Raad nodig heeft om de kwaliteit en de veiligheid van medische hulpmid-
delen te beoordelen. In het kader van de kennisgevingsprocedure zou het agentschap aan 
fabrikanten en verdelers moeten vragen resultaten van klinische studies voor te leggen. 
Bovendien zou het FAGG werk moeten maken van inspecties bij Belgische fabrikanten, en 
in het bijzonder bij tandtechnici.

In het kader van de materiovigilantie zou het FAGG de zorgverleners en de patiënten moe-
ten aanmoedigen melding te maken van hulpmiddelen die minder resistent zijn qua ge-
bruik, slecht werken, ontstekingen veroorzaken of niet worden verdragen.
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Tot slot benadrukt het Rekenhof dat het FAGG sinds zijn oprichting geen enkele waarschu-
wing of informatie heeft verspreid over hulpmiddelen voor tandzorg. Het beveelt aan de 
Technisch Tandheelkundige Raad systematisch buitenlandse studies te bezorgen als daarin 
gezondheidsrisico’s aan het licht zijn gebracht die verband houden met medische hulpmid-
delen die gebruikt mogen worden voor vergoedbare zorg.

Wat de röntgentoestellen betreft, stelt het Rekenhof vast dat het FANC geen enkele in-
formatie registreert op basis waarvan precies kan worden ingeschat hoe oud of hoe per-
formant een uitrusting voor medische beeldvorming is. Het beveelt aan dat het FANC de 
datum van aankoop en de technische eigenschappen zou registreren van alle toestellen die 
aan zijn controle onderworpen zijn.

5.3.3 Bevordering van de kwaliteit van tandzorg via het terugbetalingsbeleid
Op basis van de informatie die het FAGG meedeelt over de kwaliteit en de veiligheid van 
medische hulpmiddelen voor tandzorg, zou de Technische Tandheelkundige Raad beter 
moeten kunnen afbakenen welke hulpmiddelen gebruikt mogen worden voor vergoedbare 
zorg, rekening houdend met de erelonen die aan de tandartsen worden toegekend.

Wat de röntgentoestellen betreft, zou de Technische Tandheelkundige Raad samen met het 
FANC de technische eigenschappen en de maximaal toegestane levensduur moeten bepa-
len in het kader van de terugbetaling van radiografieën.
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Hoofdstuk 6

Rationeel gebruik van de 
tandzorg
Het rationeel gebruik van de tandzorg is een essentiële doelstelling van het terugbetalings-
beleid. Om deze doelstelling te halen, moet de nomenclatuur van vergoedbare zorg in ter-
men van goede praktijk worden opgesteld en het gebruik van de meest geschikte tandzorg 
bevorderen, rekening houdende met de toestand van de patiënt. Bovendien moet het RIZIV 
de fraude- en overconsumptierisico’s beheersen.

Het Rekenhof heeft in de nomenclatuur van zorgverstrekkingen vijf terugbetalingsregels106 
opgemerkt die de tandarts of de patiënt ertoe aanzetten volgens de goede praktijken te han-
delen voor het jaarlijkse mondonderzoek, orthodontische behandelingen en panoramische 
radiografieën.

Om overconsumptie te vermijden, verbiedt de nomenclatuur bovendien om bepaalde ver-
strekkingen tijdens eenzelfde zorgsessie te cumuleren. De nomenclatuur beperkt ook het 
aantal vergoedbare verstrekkingen voor elke zorgverstrekker.

6.1 Opvolging van de tandzorgconsumptie in België

In het kader van de audit heeft het RIZIV voor het Rekenhof de gemiddelde terugbetalings-
uitgaven in 2013 per arrondissement berekend (zie bijlage 2).

Wat de terugbetalingsuitgaven betreft, zijn er grote verschillen tussen de arrondissemen-
ten. De gemiddelde uitgaven schommelen tussen 131,22 en 186,19 euro per patiënt, met een 
verschil van 41,9 % tussen de laagste en de hoogste gemiddelde terugbetalingsuitgaven.

In alle arrondissementen zijn de gemiddelde terugbetalingsuitgaven het hoogst voor pa-
tiënten van meer dan 65 jaar. Deze uitgaven liggen tussen 146,16 en 258,12 euro per patiënt, 
hetzij een verschil van 76,6 % tussen de arrondissementen.

Van 55 tot 65 jaar liggen de gemiddelde terugbetalingsuitgaven per patiënt tussen 131,43 en 
209,54 euro, d.i. een verschil van 59,4 %. Voor patiënten onder de achttien jaar variëren ze 
tussen 124,73 en 188,31 euro, d.i. een verschil van 50,97 %. Tot slot zijn de gemiddelde te-
rugbetalingsuitgaven het laagst voor patiënten tussen 18 en 54 jaar. Afhankelijk van het ar-
rondissement liggen ze tussen 101,25 en 177,03 euro per patiënt, d.i. een verschil van 74,8 %.

106 Deze regels staan in artikel 6 van de bijlage van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van 
de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor-
ging en uitkeringen.
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De aldus vastgestelde verschillen kunnen wijzen op een weinig rationele tandzorgcon-
sumptie. Een hoog gemiddelde van terugbetalingsuitgaven kan echter te maken hebben 
met een groter aantal patiënten die de verhoogde tegemoetkoming genieten. Ook kan dat 
het gevolg zijn van een hoog socio-economisch niveau waarbij men vaak een beroep kan 
doen op tandzorg.

Om beter te evalueren in welke mate het terugbetalingssysteem bijdraagt aan het rationeel 
gebruik van tandzorg, zou de consumptie per patiënt regelmatig moeten worden opge-
volgd. Deze opvolging zou de situaties aan het licht moeten brengen die tot onderconsump-
tie of overconsumptie leiden.

6.2 Terugbetalingsregels met het oog op een rationeel gebruik van de 
zorg

6.2.1 Verplichtingen inzake goede praktijken
De nomenclatuur bevat enkele terugbetalingsregels die de tandarts goede praktijken opleg-
gen en een rationeel gebruik van de zorg verzekeren:

• Er kan voor mondzorg slechts een zorgattest worden verkregen wanneer de tandarts 
voor zijn patiënt een individueel tandheelkundig dossier bijhoudt dat hij na elke tand-
zorg updatet. Op die manier kunnen de verstrekkingen duurzaam worden getraceerd 
en is een betere opvolging mogelijk. Het voorkomt herhaling van onderzoeken wanneer 
de patiënt verschillende tandartsen raadpleegt. Naast de gegevens van de patiënt moet 
dat dossier een overzicht van zijn vorige mondaandoeningen bevatten, alsook een exem-
plaar van de radiografieën of het protocol ervan, het bij het mondonderzoek voorgestel-
de behandelingsplan en de toegepaste behandeling of de eventuele doorverwijzing naar 
een andere zorgverlener. Tijdens een parodontaal mondonderzoek moet de tandarts een 
zeer gedetailleerd standaardverslag opstellen.

• Om de patiënt aan te zetten tot een regelmatige tandheelkundige follow-up wordt de te-
rugbetaling van tandsteenverwijdering gehalveerd als de patiënt het vorige kalenderjaar 
geen tandarts heeft geraadpleegd.

• De nomenclatuur verplicht tandheelkundigen om de tandkanalen te vullen als deze 
werden behandeld.

• Geen enkele orthodontische behandeling kan worden begonnen of voortgezet in een 
mond met onverzorgde tanden.

• De tandarts moet de adviserend geneesheer van het ziekenfonds op de hoogte brengen 
van elke onderbreking van een regelmatige behandeling langer dan zes kalendermaan-
den tussen twee verstrekkingen, om de patiënt aan te zetten zijn orthodontische behan-
deling strikt te volgen. Wanneer dat niet wordt meegedeeld, verliest de patiënt definitief 
de verzekeringstegemoetkoming voor de orthodontische verstrekkingen.

• Panoramische radiografieën zijn sinds 2014 bovendien slechts tweejaarlijks vergoed-
baar. Die beslissing is het gevolg van een evaluatie van de DGEC die had vastgesteld 
dat de consumptie tussen 2002 en 2008 met 42 % was gestegen en dat die ongelijk werd 
verdeeld (een derde van de professioneel actieve tandartsen had nooit een panorami-
sche radiografie gefactureerd en de helft van de verstrekkingen was gefactureerd door 
700 van de 4.730 gecontroleerde artsen). De actie van de DGEC paste ook in de actie-
lijn van de gezondheidsautoriteiten die aanraden de blootstelling aan röntgenstraling 
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te verminderen. Er werden overigens richtsnoeren in de nomenclatuur opgenomen om 
ervoor te zorgen dat dergelijke radiografieën op een goede manier worden gebruikt.

• Tot slot moet de plaatsing van uitneembare prothesen volgens de reglementaire fasen 
gebeuren.

Het Rekenhof stelt vast dat de nomenclatuur weinig regels oplegt om het rationele gebruik 
van alle vergoedbare consultaties en verstrekkingen te verzekeren. Deze vaststelling moet 
gerelateerd worden aan de grote verschillen die het RIZIV opmerkt op het vlak van de in-
dividuele consumptie van patiënten. Wetende dat de gemiddelde terugbetalingsuitgaven 
per patiënt afhankelijk van het arrondissement met meer dan 40 % kunnen variëren, kan 
niet worden uitgesloten dat een hoog gemiddelde aan uitgaven het gevolg is van inadequate 
praktijken. Bepaalde tandartsen zouden bijvoorbeeld meerdere raadplegingen kunnen at-
testeren voor behandelingen waarbij ze niet-vergoedbare zorg hebben verleend.

Standpunt van het RIZIV
In het algemeen vraagt het RIZIV zich af of dergelijke regels voor goede praktijk-
voering hun plaats hebben in de nomenclatuur, dan wel eerder het voorwerp moe-
ten uitmaken van een evaluatie van de praktijkvoering zoals in de beleidsverkla-
ring van de minister van Sociale Zaken is vooropgesteld onder het luik doelmatige 
zorgverlening.

Antwoord van het Rekenhof
Het Rekenhof is van oordeel dat het opnemen van regels voor goede praktijkvoe-
ring in de nomenclatuur de onontbeerlijke reglementaire basis verstrekt voor de 
opvolging, de evaluatie of de controle van de tandheelkundigen.

6.2.2 Cumulatieverbod
De nomenclatuur verbiedt artsen om een raadpleging te cumuleren met een andere ver-
strekking, met uitzondering van diagnostische verstrekkingen (DPSI-test, radiografie en 
analyse van radiografie). Het ereloon voor de raadpleging kan eveneens worden gecumu-
leerd met het ereloon voor het opstellen van een orthodontisch behandelingsplan. Het-
zelfde cumulatieverbod geldt voor een mondonderzoek, een parodontaal onderzoek, een 
profylactische reiniging of een tandsteenverwijdering.

6.3 Controle van de terugbetaalde tandzorg

Bij het RIZIV werd de DGEC in het leven geroepen om te waken over een optimaal gebruik 
van de middelen van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Op 
1 januari 2015 bestond de dienst uit 283 personen (252 voltijdse equivalenten).

In zijn benadering van medische praktijken beoogt de DGEC onregelmatige verstrekkingen 
te voorkomen, ze te verbeteren door de niet-verschuldigde terugbetalingen terug te vorde-
ren en ze voor ernstige gevallen te sanctioneren. De dienst heeft bovendien een informatie- 
en adviesfunctie in een 33-tal raden en commissies van het RIZIV.

De DGEC bestaat uit een informatie- en communicatiedepartement dat artsen informeert 
over de belangrijkste aspecten van de regelgeving. In 2013 heeft dat departement met name 
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de brochure “Infobox RIZIV” voor tandartsen gepubliceerd waarin de regelgeving omtrent 
het beroep en de terugbetaling van tandzorg wordt toegelicht.

De DGEC bevat ook een evaluatiedepartement dat de beroepspraktijken analyseert om 
ze te verbeteren. De evaluaties zijn gebaseerd op massagegevens en richten zich op grote 
groepen zorgverleners. Dat departement voert thematische onderzoeken of risicoanalyses 
uit. Na de evaluaties stelt het onderzoeksverslagen op die naar de betreffende organen en 
eventueel naar het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) worden over-
gezonden.

Tot slot benadert het controledepartement meer rechtstreeks de zorgverleners en de advi-
serend geneesheren van de ziekenfondsen. Op basis van de evaluaties en risicoanalyses kan 
het individuele en nationale onderzoeken voeren. Alle procedures voor de individuele on-
derzoeken die het uitvoert, worden geregeld door het Sociaal Strafwetboek107. Dat wetboek 
bepaalt de bevoegdheden en verplichtingen van alle sociale-inspectiediensten.

De vervolgingsmodaliteiten worden bepaald door de wet betreffende de ziekte- en inva-
liditeitsverzekering108. Wanneer het om een fictieve of niet-conforme verstrekking gaat, 
wordt het hele dossier verstuurd naar de geneesheer-inspecteur-generaal van de onderzoe-
ken van de DGEC die beslist over het gevolg dat zal worden gegeven. Hij kan het dossier 
zonder gevolg afsluiten of een waarschuwing sturen, met of zonder terugvordering van de 
ten onrechte betaalde bedragen. Hij kan het dossier ook naar de geschilinstanties overzen-
den zodat een sanctie wordt opgelegd (terugbetaling of boete). Voor inbreuken lager dan 
35.000 euro wordt de uitvoering van de beslissing toevertrouwd aan de leidend ambtenaar 
van de DGEC. Bij een hoger bedrag wordt het dossier naar een kamer van eerste aanleg 
doorverwezen109. Wanneer een zorgverlener strafrechtelijk wordt vervolgd als gevolg van 
de DGEC-controle, kan het RIZIV zich burgerlijke partij stellen om het bedrag terug te vor-
deren van de verstrekkingen die de verzekering voor geneeskundige verzorging onterecht 
heeft vergoed110.

Wanneer het om overbodige of onnodig dure verstrekkingen gaat (overconsumptie), moet 
het comité van de DGEC beslissen over het verdere verloop van het dossier. Het kan het 
dossier zonder gevolg afsluiten, een waarschuwing sturen of het dossier naar een kamer van 
eerste aanleg doorverwijzen.

6.3.1 Controle van de regels voor rationeel gebruik
In het kader van zijn controles moet de DGEC vaak het tandheelkundig dossier van de 
patiënten raadplegen. De naleving van de verplichtingen die zijn opgelegd voor het tand-

107 Sociaal Strafwetboek van 6 juni 2010, in werking sinds 1 juli 2011.
108 Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 

14 juli 1994.
109 Deze bij de DGEC gevestigde kamers bestaan uit een magistraat, twee zorgverleners met hetzelfde beroep als de 

comparant en twee vertegenwoordigers van de ziekenfondsen. De vijf leden zijn stemgerechtigd. De beslissingen 
van deze kamer kunnen worden aangevochten bij een kamer van beroep met dezelfde samenstelling waar de ma-
gistraat echter als enige de beslissende stem heeft.

110 Artikel 142, §  1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 
gecoördineerd op 14 juli 1994.
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heelkundig dossier wordt aldus op subsidiaire wijze nagegaan, wanneer de tandarts doel-
gericht wordt gecontroleerd, ingevolge een klacht of in het kader van de controle op de 
overconsumptie. Daarbij kon de DGEC verschillende mankementen aan het licht brengen. 
De andere verplichtingen inzake goede praktijken werden niet gecontroleerd.

De DGEC gaat regelmatig na of het verbod op cumulatie wordt nageleefd. Met die controle 
werd ook rekening gehouden in 2006, 2013 en 2014 voor de evaluatie van de interne controle 
door de Controledienst voor de Ziekenfondsen bij de toekenning van de enveloppe van de 
variabele administratiekosten.

In 2006 heeft de DGEC de terugbetaalde verstrekkingen in het hele land gecontroleerd 
over een periode van zes maanden. Daarbij werden 2.591 verstrekkingen vastgesteld die 
onregelmatig door de tandarts werden gecumuleerd en onregelmatig door de verzekerings-
instellingen werden terugbetaald. Voor de zeven verzekeringsinstellingen bedroeg het to-
tale foutenpercentage 2,5 %. Individueel schommelde het foutenpercentage van de verzeke-
ringsinstellingen tussen 0,93 en 5,59 %.

De controle werd in 2013 herhaald en was gericht op de in drie maanden terugbetaalde 
verstrekkingen. Voor twee verzekeringsinstellingen heeft de DGEC geen enkele onregel-
matige cumulatie gevonden. Dat resultaat zorgde voor een vermindering van het totale fou-
tenpercentage. Voor twee verzekeringsinstellingen was het foutenpercentage daarentegen 
gestegen tot 6,36 en 6,89 %.

In 2014 heeft de DGEC nog onregelmatige cumulaties aan het licht gebracht bij een contro-
le, over een periode van drie maanden, van de onregelmatig gecumuleerde raadplegingen 
met aflevering van een uitneembare prothese. Het totale foutenpercentage bedroeg 2,42 %. 
Voor drie verzekeringsinstellingen heeft de DGEC geen enkele onregelmatige cumulatie 
vastgesteld. Voor de vier andere verzekeringsinstellingen schommelde het foutenpercen-
tage tussen 0,86 en 14,26 %.

6.3.2 Controle op overconsumptie

6.3.2.1	 Beperking	van	de	toegestane	verstrekkingen	voor	elke	tandarts
Overeenkomstig het Dentomut-akkoord 2011-2012 kaarten de auditverslagen van het RIZIV 
de problematiek van overconsumptie aan door een opvolging van de outliers. Een outlier 
is een zorgverlener bij wie de terugbetalingsuitgaven hoger liggen dan een plafond111 dat is 
bepaald ten aanzien van de gemiddelde uitgaven van alle tandartsen.

Sinds 1 februari 2013112 werd de nomenclatuur aangepast om het aantal vergoedbare ver-
strekkingen voor elke zorgverlener te beperken. Concreet werd een wegingscoëfficiënt P 

111 Het plafond werd vastgesteld op 281.406 euro voor 2009, 287.916 euro voor 2010, 287.916 euro voor 2011 en 
299.131 euro voor 2012.

112 Koninklijk besluit van 17 januari 2013 tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de 
artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur 
van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen.
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toegevoegd in de nomenclatuur bij elke vergoedbare verstrekking. Deze coëfficiënt werd 
vastgesteld op basis van de tijdsinvestering en de complexiteit van elke verstrekking113.

Gelijktijdig met deze wijziging van de nomenclatuur werd bij koninklijk besluit114 de terug-
betaling verboden indien de tandarts meer verstrekkingen uitvoert dan een daggemiddelde 
van 200 coëfficiënten P. De Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV 
moet door middel van individuele onderzoeken nagaan of deze regel wordt nageleefd. De 
verwachte besparing door deze maatregel werd geraamd op 1,7 miljoen euro.

De DGEC heeft deze nieuwe controle in 2013 ingevoerd en heeft vastgesteld dat 45 outlier-
tandartsen het quotum van toegestane dagelijkse verstrekkingen overschreden. Verschil-
lende tandartsen hebben echter een verzoek ingediend bij de Raad van State om te vragen 
dat het koninklijk besluit dat het aantal vergoedbare verstrekkingen beperkt, wordt inge-
trokken. Ze hebben de zaak gewonnen115. Er wordt momenteel een nieuw koninklijk besluit 
voorbereid. Daarbij zou de beperking van de verstrekkingen worden behouden en zou te-
gelijkertijd een oplossing worden geboden voor de juridische problemen die ertoe hebben 
geleid dat het vorige besluit werd ingetrokken.

Tabel 7 –  Evolutie vóór 2013 van het aantal outliers, van de uitgaven die ze genereerden en van hun 
aandeel in de totale uitgaven voor terugbetaling van tandzorg

Jaar Aantal outliers

Terugbetalingsuitgaven 
gegenereerd door de 

outliers  
(in miljoen euro)

Aandeel in de 
totale uitgaven 

voor terug-
betaling van 

tandzorg

2009 100 35,33 4,9 %

2010 98 33,85 4,5 %

2011 98 34,72 4,7 %

2012 99 34,51 4,4 %

Bron: Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV

6.3.2.2	 Nationaal	onderzoek	van	de	DGEC	naar	overconsumptie
De DGEC heeft in het tandzorgdomein een nationaal onderzoek gevoerd in 2013 en 2014 met 
als specifiek thema het opnieuw attesteren van tandzorg. In dat kader heeft de dienst alle 

113 Coëfficiënt P wordt bijvoorbeeld vastgelegd op 3 voor de raadplegingen in het tandartsenkabinet. Hij wordt vast-
gelegd op 2 voor profylactisch reinigen en tandsteenverwijdering. Voor het vullen van gaatjes bedraagt hij 3, 5, 6 of 
8 naargelang hoeveel kanten er op de tand behandeld worden en naargelang van de leeftijd van de patiënt. Het 
halfjaarlijks mondonderzoek voor mensen onder de achttien jaar heeft ook een coëfficiënt van 3. Voor 18-plussers 
werd een coëfficiënt van 8 toegekend voor het jaarlijks mondonderzoek met radiografie, het behandelingsplan, 
het opslaan van de gegevens in het tandheelkundig dossier en de motivatie van de patiënt wat de preventieve 
en curatieve zorgen betreft. Voor protheses bedraagt de coëfficiënt P 38 voor mensen onder de achttien jaar en 
24 voor 18-plussers.

114 Koninklijk besluit van 17 januari 2013 tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de 
artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur 
van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen.

115 Raad van State, arrest nr. 228.831 van de afdeling Bestuursrechtspraak van 21 oktober 2014.
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conserverende zorgverstrekkingen opgespoord die tussen 1 januari 2007 en 31 decem-
ber 2008 werden geattesteerd en die in de daaropvolgende twaalf maanden opnieuw wer-
den geattesteerd.

Na een eerste evaluatiefase heeft de DGEC een brief gestuurd naar 998 tandartsen die min-
stens 300 verstrekkingen op het vlak van de conserverende zorg hadden geattesteerd tussen 
juni en november 2008, met een reattesteringspercentage van meer dan 10 %. In die brief 
werden ze op de hoogte gesteld van hun reattesteringspercentage en van het feit dat ze con-
tinu onder toezicht stonden. De tandartsen werden ook op de hoogte gebracht van het feit 
dat ze zouden kunnen worden vervolgd indien ze hun praktijk niet voldoende verbeterden.

In een tweede fase heeft de DGEC zijn evaluatie volgens dezelfde methodologie voort-
gezet voor de conserverende zorg die tijdens de periode 2011-2012 werd geattesteerd. De 
dienst heeft een vermindering van het reattesteringspercentage vastgesteld voor 801 van de 
998 zorgverleners die onder toezicht stonden.

Ondanks de waarschuwing van de DGEC hebben 197 tandartsen tijdens de periode 2011-
2012 een reattesteringspercentage van meer dan 10 % behouden voor ongeveer 280.000 euro 
over een referentieperiode van zes maanden.

Bij 22 tandartsen genereerde de overconsumptie terugbetalingen lager dan 100 euro en zij 
ontvingen een waarschuwing van de DGEC. Die heeft geen enkele reactie bij de tandartsen 
teweeggebracht en de DGEC besliste het continue toezicht voort te zetten, zonder verdere 
vervolging.

Indien de overconsumptie uitgaven van meer dan 100 euro genereerde, heeft de DGEC de 
tandartsen gevraagd het ten onrechte aan de verzekering ten laste gelegde bedrag vrijwillig 
terug te betalen116. Deze procedure richtte zich op 174 tandartsen. Voor 152 van die tandart-
sen lag het terug te betalen bedrag onder de 3.000 euro. In deze groep bedroeg het gemid-
delde bedrag per tandarts 998 euro.

Het comité van de DGEC heeft beslist 68 tandartsen die alle omstreden verstrekkingen 
hadden terugbetaald, niet te vervolgen. Wanneer het terug te betalen bedrag lager of gelijk 
is aan 3.000 euro, worden de administratieve vervolgingen bij volledige terugbetaling stop-
gezet en wordt het dossier afgesloten117.

Zesenzeventig andere tandartsen hebben zich verdedigd door de onderzoeksmethodologie 
(35 keer) of de authenticiteit van de DGEC-gegevens (vijftien keer) te betwisten. Negen-
envijftig tandartsen hebben medische of tandheelkundige argumenten aangehaald. Het 
comité van de DGEC heeft deze 76 dossiers zonder gevolg afgesloten.

Acht tandartsen hebben geen verweermiddel aangevoerd. Na individueel onderzoek van 
hun dossier heeft het comité van de DGEC beslist het dossier van een tandarts aan de kamer 
van eerste aanleg voor te leggen en de andere zeven een waarschuwing te sturen.

116 Artikel 142, § 2, betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördi-
neerd op 14 juli 1994.

117 Ibid.
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Tot slot hadden 22 tandartsen een reattesteringspercentage hoger dan 15 % dat tot een niet-
verschuldigd bedrag van meer dan 3.000 euro leidde. Voor zeventien van die artsen heeft 
het comité van de DGEC de leidend ambtenaar ermee belast de zaak aanhangig te maken 
bij de kamer van eerste aanleg. De procedure werd ingeleid in november 2014. De vijf an-
dere tandartsen hebben een waarschuwing ontvangen.

6.3.2.3	 Individuele	onderzoeken	van	de	DGEC
Tussen 2012 en 2014 heeft de DGEC 381 individuele onderzoeken afgesloten. Ze waren geba-
seerd op vermoedens van niet-uitgevoerde, niet aan de regelgeving conforme, overbodige 
of onnodig dure verstrekkingen. Deze onderzoeken waren met name geopend op initiatief 
van de centrale dienst of van de provinciale diensten van de DGEC, van de profielencom-
missies van het RIZIV, van verzekeringsinstellingen of op grond van klachten die sociaal 
verzekerden of zorgverleners aan het RIZIV richtten.

In 177 van de afgesloten onderzoeken werd geen enkele inbreuk van de ziekteverzekering-
regelgeving vastgesteld. Dertien onderzoeken hebben echter andere onregelmatigheden 
aan het licht gebracht en de DGEC heeft het dossier naar andere instanties verwezen, zoals 
de politie en het parket. 155 onderzoeken werden afgesloten middels een waarschuwing en 
115 daarvan hebben geleid tot een terugvordering van het niet-verschuldigde bedrag. In 
49 dossiers kreeg de tandarts een boete opgelegd.

6.3.3	 Beschikbare	 informatie	voor	het	 toezicht	op	overconsumptie	en	fictieve	ver-
strekkingen

De Profielencommissie Tandheelkundigen stelt bij het RIZIV een statistiek op van de ver-
strekkingen die elke tandarts ten laste van de verzekering brengt. Aan de hand van deze 
gegevens kan de DGEC de overconsumptie controleren door zich te richten op de tandart-
sen met een activiteitsniveau dat buiten de norm valt.

De invoer van de getuigschriften voor verstrekte hulp door de ziekenfondsen maakt het ook 
mogelijk de verstrekkingen per patiënt op te volgen. Bovendien voorziet de regelgeving in 
een tandheelkundig nummeringssysteem118 dat de tandarts oplegt de nummer van de ver-
zorgde tand te vermelden op zijn getuigschriften voor verstrekte hulp. Dit systeem maakt 
het mogelijk voor elke patiënt de verstrekkingen per tand op te volgen.

De DGEC heeft vastgesteld dat de ziekenfondsen het tandheelkundige nummeringssys-
teem niet gebruiken om de vergoede zorgverstrekkingen te controleren. Wanneer ze de 
getuigschriften voor verstrekte hulp verwerken, wordt het nummer van de verzorgde tand 
foutief of gewoonweg niet ingevoerd. De Controledienst voor de Ziekenfondsen (CDZ) heeft 
de invoering van de tandheelkundige nummering gecontroleerd. Deze controle werd in 
aanmerking genomen bij de toekenning van de administratiekosten van de ziekenfondsen 
voor 2008. Dat jaar heeft de CDZ vastgesteld dat drie verzekeringsinstellingen nalieten het 
nummer van de verzorgde tand te registreren. Voor de andere verzekeringsinstellingen be-
droeg het foutenpercentage in de registratie 10, 17 en 46 %.

118 Artikel 6, §  1 en 15, van de verordening geneeskundige verzorging.
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In 2013 heeft de DGEC tijdens de controle van het cumulatieverbod opnieuw lacunes vast-
gesteld in de registratie van de tandheelkundige nummering. Bovendien kwam de numme-
ring niet voor in de authentieke database van twee verzekeringsinstellingen. In zijn verslag 
heeft de DGEC benadrukt dat deze tekortkoming wijst op een ontoereikende primaire con-
trole van de ziekenfondsen bij de terugbetaling van tandzorg.

Tijdens zijn controle inzake fictieve verstrekkingen heeft de DGEC vastgesteld dat de der-
debetalersregeling regelmatig wordt gebruikt in geval van fraude, omdat die het mogelijk 
maakt de betaling van het grootste deel van de erelonen terug te vorderen bij het zieken-
fonds zonder dat de patiënt daarvan op de hoogte wordt gebracht. Voor de opvolging van 
het derdebetalerssysteem moet het ziekenfonds de verstrekkingen met een specifieke code 
boeken. De DGEC heeft vastgesteld dat deze boekingsmethode niet betrouwbaar is. Bijge-
volg kan de dienst geen doelgerichte controle uitvoeren van de tandartsen die een aantal 
verstrekkingen met derdebetalerssysteem vertonen dat buiten de norm valt.

Van zijn kant heeft de Dienst voor Administratieve Controle (DAC) van het RIZIV nagelaten 
de controlesystemen te evalueren die de ziekenfondsen gebruiken op grond van de tand-
heelkundige nummering en van de specifieke code die aan de derdebetaler wordt toege-
kend voor de tandzorgsector. Tijdens de audit heeft de DAC benadrukt dat de wetgeving in 
geen enkele administratieve sanctie voorziet voor de foutieve gegevensinvoer door zieken-
fondsen. De DAC heeft aangegeven dat zijn juridische dienst een project onderzoekt dat als 
doel heeft dit soort sancties op te nemen in de wetgeving betreffende de verzekering voor 
geneeskundige verzorging. Wanneer de DGEC onregelmatige of fictieve verstrekkingen 
vaststelt, brengt de dienst de DAC daarvan op de hoogte om een mogelijk gebrek aan con-
trole door het ziekenfonds bij de terugbetaling te achterhalen en te sanctioneren. Wanneer 
het ziekenfonds door een gebrek aan controle heeft bijgedragen tot een onverschuldigde 
betaling, kan de DAC een administratieve sanctie van 125 euro opleggen.

6.3.4 Controlemogelijkheden voor de patiënt
Na een zorgsessie geeft de tandarts de patiënt een attest voor het ziekenfonds mee. Daarop 
staan alle vergoedbare verstrekkingen vermeld met codenummers uit de nomenclatuur, 
zonder andere omschrijving.

De nomenclatuur kan weliswaar op de website van het RIZIV worden geraadpleegd maar 
de meerderheid van de patiënten vraagt niet naar de betekenis van de codes op de getuig-
schriften voor verstrekte hulp. Doordat de patiënt niet op de hoogte is van de verstrekkin-
gen waarvan de terugbetaling wordt gevraagd, maakt hij het de tandarts mogelijk fraude 
te plegen. In bepaalde gevallen is de patiënt door de terugbetalingen ook een begunstigde 
van de fraude.

Deze situaties blijken duidelijk uit de door de DGEC gevoerde individuele onderzoeken. 
In bepaalde fraudegevallen werden grote bedragen voor fictieve verstrekkingen gefactu-
reerd zonder medeweten van de patiënt en vaak via de derdebetalersregeling. In andere 
gevallen hebben de vervolgde tandartsen zich verdedigd door te verklaren dat ze fictieve 
verstrekkingen factureerden omwille van sociale doeleinden. De terugbetaling van fictie-
ve verstrekkingen moest namelijk de kosten van de patiënt voor andere niet-vergoedbare 
zorgverstrekkingen dekken.
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Om fraude te voorkomen is het van belang dat de patiënt volledig op de hoogte is van de 
zorgverstrekkingen die de arts op zijn naam factureert aan de ziekenfondsen. Daartoe wer-
den in april 2014119 bepalingen genomen om een transparante facturering te verzekeren.

Deze bepalingen verplichtten de tandartsen vanaf 1 januari 2015 de patiënt een bewijsstuk 
te overhandigen met de code van de nomenclatuur van vergoedbare verstrekkingen alsook 
de aanvullende niet-vergoedbare verstrekkingen. De inwerkingtreding van deze nieuwe be-
palingen werd echter uitgesteld naar 1 juli 2015120.

In het Dentomut-akkoord 2015-2016 wijst de Dentomut-commissie erop dat de strijd tegen 
fraude een van haar prioriteiten is. De commissie wil een einde maken aan meerdere mis-
bruiken die bepaalde tandartsen, soms met de medewerking van de patiënt, begaan, door 
doelgerichte maatregelen te nemen. In dat kader wil de commissie de controle op overcon-
sumptie op grond van de P-waarde opnieuw invoeren.

De Dentomut-commissie wil onder meer de tandartsen verplichten de patiënt een ereloon-
nota te bezorgen in het kader van de derdebetalersregeling. Het Rekenhof is van mening 
dat dit voorstel van de Dentomut-commissie slechts gedeeltelijk beantwoordt aan de in 
april 2014 door de wetgever opgelegde transparantievereisten.

6.4 Conclusies en aanbevelingen: het rationele gebruik van tandzorg 
beter stimuleren via het terugbetalingsbeleid

Tijdens zijn analyse van de nomenclatuur heeft het Rekenhof verschillende terugbetalings-
regels opgemerkt die de tandarts of de patiënt ertoe aanzetten zich te gedragen volgens de 
goede praktijken voor het jaarlijkse mondonderzoek, de orthodontische behandelingen en 
de panoramische radiografieën. Voor de rest hebben de terugbetalingsvoorwaarden hoofd-
zakelijk tot doel leeftijdsbeperkingen op te leggen die het mogelijk maken de budgettaire 
beperkingen na te leven zonder echter garant te staan voor het rationele gebruik van alle 
vergoede raadplegingen, zorgverstrekkingen en radiografieën.

Aangezien de budgettaire beperkingen het niet mogelijk maken alle tandzorgverstrekkin-
gen terug te betalen voor alle sociaal verzekerden, moeten terugbetalingslimieten worden 
vastgelegd.

Het Rekenhof is van mening dat deze limieten het rationele gebruik van tandzorg moeten 
bevorderen. Het beveelt aan de consumptie te analyseren van patiënten met een gemid-
delde aan terugbetalingsuitgaven dat buiten de norm valt, om de ongepaste gedragingen te 
identificeren. Op basis daarvan zou een debat moeten plaatsvinden om nieuwe terugbeta-
lingsvoorwaarden vast te leggen.

Voor de opvolging van de overconsumptie richt de regelgeving zich op de outlier-tandartsen 
die praktijken van “intensieve tandheelkunde” ontwikkelen door een groot aantal verstrek-
kingen voor een groot aantal patiënten uit te voeren. Door deze targetingmethode werd bij 
de controle geen rekening gehouden met de tandartsen die een minder spectaculaire over-

119 Artikel 96 van de wet van 10 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid.
120 Programmawet van 19 december 2014.
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consumptie teweegbrengen, omdat ze minder patiënten behandelen terwijl ze per patiënt 
uitgaven genereren die ver boven het gemiddelde liggen.

Om de overconsumptie en de fraude beter te beheersen, moet men de controle baseren op 
een opvolging van de terugbetalingsuitgaven per patiënt, door erop toe te zien dat de tand-
heelkundige nummering en de derdebetaler correct worden geregistreerd.

Om fraude te vermijden zouden de zorgverstrekkingsattesten beter leesbaar moeten zijn 
voor de patiënt. Indien de patiënt zou beschikken over volledige informatie over de op zijn 
naam aan het ziekenfonds gefactureerde zorgverstrekkingen, zou hij kunnen zorgen voor 
een eerste controle op de werkelijkheid van de zorg. Om deze controle te vergemakkelijken 
is het van belang dat de ereloonnota’s altijd alle gefactureerde zorgverstrekkingen vermel-
den, met de nomenclatuurcode en de volledige benaming van de verstrekkingen.
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Hoofdstuk 7

Conclusies en aanbevelingen
Het Rekenhof heeft de procedures geëvalueerd die worden toegepast in het kader van het 
terugbetalingsbeleid van tandzorg, om de kosten-batenverhouding te optimaliseren en de 
toegankelijkheid, de kwaliteit en het rationele gebruik van tandzorg te verhogen.

Het stelt vast dat dat beleid in 2013 en 2014 niet werd uitgebouwd op basis van een degelijk 
actieplan dat voor een bepaalde periode werd opgesteld en gedateerde, duidelijke doelstel-
lingen omvat die kunnen worden getoetst aan kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren. 
Binnen die context heeft de overheid het budget voor de vergoeding van tandzorg jaarlijks 
verhoogd, zonder te kunnen stellen of haar beleid voldoende of onvoldoende effect had en 
zonder geregeld haar initiatieven te kunnen heroriënteren volgens de behaalde resultaten. 
Sinds 2014 is het terugbetalingsbeleid gebaseerd op een oriëntatienota die geen nauwkeuri-
ge uitvoeringstermijn voor elke doelstelling vastlegt. Daardoor past België niet het beheer-
model toe dat de internationale organisaties aanbevelen voor het gezondheidszorgbeleid.

Het Rekenhof stelt eveneens vast dat de erelonen voor vergoedbare zorg worden bepaald 
zonder de kostprijs van de producten, het materiaal en de uitrusting voor de zorgverlener 
te berekenen.

Het terugbetalingsbeleid omvat overigens ook geen enkele eis ter verbetering van de kwali-
teit en de veiligheid van de hulpmiddelen die kunnen worden gebruikt voor terugbetaalde 
zorg.

Wat de toegankelijkheid van tandzorg betreft, wijzen de gegevens van het RIZIV en het 
WIV erop dat mondgezondheid en de toegang tot de zorg sterk variëren volgens het socio-
economische niveau en de geografische situering van de patiënten.

Het Rekenhof formuleert in zijn auditverslag een aantal aanbevelingen die tot doel hebben 
het beheer van het terugbetalingsbeleid te verbeteren en die de toegankelijkheid, de kwali-
teit en het rationele gebruik van vergoedbare tandzorg willen verhogen. Die aanbevelingen 
worden per thema samengevat in de volgende tabel.

Standpunt van het RIZIV
Het RIZIV is van oordeel dat deze audit zonder twijfel zal bijdragen tot een zo 
performant mogelijk terugbetalingssysteem van de tandverzorging binnen het 
systeem van de geneeskundige verzorging.

Antwoord van de minister van Sociale Zaken
De minister van Sociale Zaken garandeert dat ze erover zal waken dat de aanbe-
velingen van het Rekenhof worden meegenomen in het tandzorgbeleid voor de 
toekomst.
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In lijn met de bevindingen van het auditverslag en uit vrees dat de toegankelijkheid van de 
tandzorg nog meer onder druk komt te staan, heeft ze de leidend ambtenaar van het RIZIV 
en de voorzitter van de Dentomut-commissie opdracht gegeven om in de schoot van die 
commissie grondig na te denken over de aanbevelingen van het Rekenhof. Ze heeft hen ge-
vraagd de daaruit resulterende voorstellen tot verbetering mee te delen tegen 30 juni 2016.

Tabel 8 –  Synthese van de aanbevelingen uit hoofdstuk 2, 3, 4, 5 en 6, en punten van het verslag 
waarin de aanbevelingen staan beschreven

Aanbevelingen
Punt van het verslag 

waarin de aanbeveling 
nader wordt uitgelegd

Vernieuwing van de monitoringsinstrumenten van het 
terugbetalingsbeleid voor tandzorg

1. Een actieplan opstellen voor het terugbetalingsbeleid dat voor 
een bepaalde periode gedateerde, duidelijke doelstellingen om-
vat die kunnen worden getoetst aan kwantitatieve en kwalita-
tieve indicatoren 

2.6

2. Betrouwbare meerjarenramingen opmaken voor elke vergoe-
dingsbeslissing, zodat de Dentomut-commissie een relevante 
orde van belangrijkheid kan opstellen

2.3.1.1. en 2.6

3. Volledige gegevens verzamelen aan de hand waarvan de per-
formantie van het terugbetalingsbeleid diepgaand kan worden 
geanalyseerd op het vlak van kwaliteit, toegankelijkheid en rati-
oneel gebruik van de zorg 

2.3.2.2 en 2.6

4. Voorrang geven aan de meest betrouwbare informatiebronnen, 
voornamelijk de gegevens van de ziekenfondsen over de toegan-
kelijkheid en het rationele gebruik, of de gegevens van klinische 
studies en de evaluaties van officiële instellingen betreffende de 
evaluatie van de kwaliteit

5. De verzameling van gegevens via telefonische interviews beper-
ken tot die aspecten die niet kunnen worden geëvalueerd op ba-
sis van de officiële gegevens van de ziekenfondsen of openbare 
instellingen

6. Een concreet actieplan opstellen voor elke hoofdrolspeler binnen 
het systeem

2.1.2 en 2.6

7. Een regelmatige opvolging waarborgen van de resultaten van 
het terugbetalingsbeleid in het licht van de doelstellingen, om 
ontoereikende resultaten of eventuele averechtse effecten aan 
te tonen

2.6

8. Het actieplan aanpassen wanneer de opvolging wijst op ontoe-
reikende of averechtse resultaten

2.4 en 2.6

De erelonen voor vergoedbare tandzorg herbekijken op basis van 
een medisch-economische analyse

9. De in de nomenclatuur vastgelegde erelonen herzien zoals be-
oogd in het Dentomut-akkoord 2015-2016, op basis van medi-
sche en economische criteria (nauwkeurige gegevens over de 
werktijd en de bezoldiging van de tandarts en de kostprijs van 
het materiaal, de producten en de uitrusting)

3.3
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Aanbevelingen
Punt van het verslag 

waarin de aanbeveling 
nader wordt uitgelegd

Vergoedbare tandzorg toegankelijker maken

10. De obstakels die de toegang tot tandzorg belemmeren, nauw-
keuriger afbakenen en in cijfers vertalen door onder meer infor-
matie te vergaren over:
• de inkomsten van patiënten die de weg naar tandzorg niet 

vinden
• welke noden die patiënten hebben op het vlak van mondge-

zondheid
• het werkelijke aanbod aan tandzorg tegen geconventioneerd 

tarief
• de toepassing van het derdebetalersysteem in de verschil-

lende arrondissementen

4.7

11. Het tot een goed einde brengen van het overleg dat werd op-
gestart om ervoor te zorgen dat meer tandartsen zich zouden 
aansluiten bij het nationaal Dentomut-akkoord en zo voldoende 
tandzorg tegen geconventioneerd tarief te waarborgen voor pa-
tiënten in alle arrondissementen

12. De toekenning van het “sociaal statuut” (jaarlijkse premie voor 
de toetreding tot het Dentomut-akkoord) voorbehouden aan de 
tandartsen die voldoende professioneel actief zijn 

4.5.3

13. Meer publiciteit geven aan het statuut van geconventioneerde 
tandartsen, zodat patiënten makkelijk bij tandartsen kunnen 
langsgaan die de in de nomenclatuur vastgelegde erelonen toe-
passen 4.7

14. De verplichting opleggen om de in de nomenclatuur vastgelegde 
erelonen op te hangen in de wachtzalen van de tandartsen

15. Overleg op gang brengen tussen de verzekeringsinstellingen en 
de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) van 
het RIZIV om een regelmatige controle te verzekeren waarbij 
wordt nagegaan of de aan de geconventioneerde tandartsen op-
gelegde erelonen en kennisgeving worden nageleefd

4.4 en 4.7

16. De uitvoering van de sociale derdebetalersregeling overwegen 
na een performant controlesysteem te hebben ingevoerd bij alle 
ziekenfondsen dat gebaseerd is op de volledige en betrouwbare 
invoer van het nummer van de verzorgde tand en de specifieke, 
aan de derdebetaler toegekende code

4.6 en 4.7

De kwaliteit en de veiligheid van tandzorg verbeteren via het 
terugbetalingsbeleid

17. Het accreditatiestelsel voor tandartsen herzien om te bepalen of 
het gepast zou zijn er verplichtingen aan te koppelen die meer 
bijdragen aan de kwaliteit van de tandzorg, hetzij het bestaan 
zelf van het stelsel herbekijken

5.1 en 5.3.1

18. De informatie aanvullen die het Federaal Agentschap voor Ge-
neesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) verzamelt over 
de kwaliteit van de door tandartsen gebruikte medische hulp-
middelen:

5.2.1 en 5.3.2

• de vermelding van alle hulpmiddelen onder hun handels-
naam opleggen

5.2.1 en 5.3.2

• een specifieke kennisgevingsprocedure opleggen aan tand-
artsen die medische hulpmiddelen invoeren zonder daar-
voor een beroep te doen op een verdeler of fabrikant met 
een hoofdzetel in een lidstaat van de Europese Unie

5.2.2.2 en 5.3.2
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Aanbevelingen
Punt van het verslag 

waarin de aanbeveling 
nader wordt uitgelegd

• de resultaten van klinische studies over hulpmiddelen be-
stemd om langdurig in de mond van de patiënten te blijven 
zitten, verzamelen in het kader van de kennisgeving van de 
medische hulpmiddelen

5.2.2.1 en 5.3.2

• de tandartsen ertoe aanzetten om, naast de ernstige of do-
delijke gevallen, alle functionerings-, intolerantie- of ont-
stekingsproblemen aan te geven

5.2.2.3 en 5.3.2

• ervoor zorgen dat alle informatie met betrekking tot de 
kwaliteit van de medische hulpmiddelen die kunnen wor-
den gebruikt voor vergoedbare zorg, systematisch wordt 
overgezonden aan de Technische Tandheelkundige Raad

5.3.2

• de aankoopdatum en de technische specificiteiten van de 
door tandartsen gebruikte radiografietoestellen registreren 
bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)

5.2.3 en 5.3.2

• een samenwerking in het leven roepen tussen de Techni-
sche Tandheelkundige Raad en het FANC om de technische 
specificiteiten en de maximale levensduur van röntgentoe-
stellen te onderzoeken, die zouden moeten worden opge-
legd in het kader van de vergoeding van de röntgenfoto’s

5.2.3 en 5.3.3

19. In de nomenclatuur bepalen welke hulpmiddelen mogen worden 
gebruikt voor vergoedbare zorg

5.3.3

Rationeel gebruik van tandzorg meer aanmoedigen via het 
terugbetalingsbeleid 

20. Een opvolgingssysteem ontwikkelen voor de vergoedingsuitga-
ven per patiënt en erover waken dat het nummer van de verzorg-
de tand en de specifieke, aan de derdebetaler toegekende code 
goed worden ingevoerd

6.4

21. De uitgaven analyseren van patiënten die meer uitgeven dan ge-
middeld om inadequaat gedrag van tandartsen en patiënten te 
identificeren; vervolgens de vergoedingsvoorwaarden aanpas-
sen opdat ze zo goed mogelijk bijdragen tot een rationeel ge-
bruik van de zorg

22. De transparantiemaatregelen uitvoeren ook buiten het derdebe-
talersysteem, zodat elke patiënt de op zijn naam gefactureerde 
prestaties een eerste keer kan controleren (verplichting tot het 
opstellen van een bewijsstuk dat de nomenclatuurcode van de 
vergoedbare prestaties vermeldt, evenals de bijkomende, niet-
vergoedbare prestaties)

23. Verplichten dat de nomenclatuurcode met de volledige om-
schrijving van alle gefactureerde prestaties wordt vermeld op de 
ereloonnota’s van de tandarts 

Bron: Rekenhof
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Bijlage 1

Vergoedbare tandzorg, terugbetalingen en persoonlijk aandeel van de patiënt

(samenvatting van de reglementaire bepalingen)

De nomenclatuur staat in eerste instantie toe dat raadplegingen bij algemeen tandartsen 
en tandarts-specialisten worden terugbetaald. Daarbij geldt in het algemeen een terugbeta-
ling van 75 %. Als de tandarts het basistarief toepast, bedraagt het remgeld voor de patiënt 
zo’n vijf euro121.

Dankzij de nomenclatuur kan het jaarlijkse mondonderzoek bij volwassenen worden te-
rugbetaald. Op basis van dat onderzoek kan de tandarts slechte gewoontes op het vlak van 
mondhygiëne, beginnende tand- en mondaandoeningen en kaakdisfuncties opsporen en 
zo snel mogelijk verhelpen. Voor gewone patiënten geldt er een terugbetaling van 94 %. 
Als de tandarts het basistarief toepast, bedraagt het remgeld voor de patiënt 3,80 euro. 
Voor die prestatie geldt echter een leeftijdsgrens: het jaarlijkse mondonderzoek wordt niet 
terugbetaald aan patiënten ouder dan 65 jaar, ongeacht hun inkomen of sociaal statuut. Die 
patiënten moeten het ereloon dus helemaal zelf bekostigen en tandartsen mogen voor die 
groep hun ereloon vrij bepalen. Voor patiënten jonger dan 65 jaar bedraagt het geconven-
tioneerde tarief 58,22 euro.

Er is ook een terugbetaling voor de voornaamste verstrekkingen inzake preventieve tand-
zorg: de profylactische reiniging122 en/of het verwijderen van tandsteen worden voor 75 % 
terugbetaald als de patiënt in de loop van het voorgaande jaar naar de tandarts is geweest. 
Als de tandarts het basistarief toepast, bedraagt het remgeld voor de patiënt 13,92 euro voor 
het volledige gebit (d.i. 3,48 euro per kwadrant).

In geval van tandbederf kan de patiënt een terugbetaling krijgen voor conserverende zorg. 
De terugbetaalde zorg omvat het frezen, het ontzenuwen indien de infectie de tandkanalen 
heeft aangetast, alsook het vullen van de gaatjes en van de kanalen. Er is een terugbetaling 
van bijkomende erelonen indien er moderne technieken worden gebruikt (vullen door mid-
del van kleeftechnieken en gebruik van wegwerpcofferdammen als de tand geïsoleerd moet 
worden tijdens de verstrekking).

De terugbetaling van conserverende zorg varieert sterk. Zo genieten gewone patiënten voor 
het vullen van caviteiten en voor de restauratie van blijvende tanden een terugbetaling van 
75, 81, 86, 87 of 89 % naargelang van het aantal zijden die moesten worden behandeld. Als 
de tandarts het geconventioneerde tarief toepast, bedraagt het remgeld voor de patiënt 
7,45 à 10,03 euro. Indien er moderne kleeftechnieken of cofferdammen worden gebruikt, is 
er een bijkomend remgeld van 2,91 euro. Als de tand ontzenuwd moet worden, is er voor de 
behandeling en het vullen van de kanalen een terugbetaling van 87, 89, 93 of 95 % naarge-
lang van het aantal behandelde kanalen. Als de tandarts het basistarief toepast, bedraagt 
het remgeld eenduidig 11,15 euro.

121 Het remgeld bedraagt 7,5 euro in geval van een huisbezoek.
122 Boven de leeftijd van achttien jaar is die zorg voorbehouden aan personen met een fysieke of mentale handicap 

die niet in staat zijn een correcte mondhygiëne te verzekeren zonder de hulp van derden. De zorg kan eenmaal per 
kwartaal worden terugbetaald.
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Als de tand sterk beschadigd is, moet de kroon worden gerestaureerd met een geprefabri-
ceerd exemplaar. Geen enkele kroon wordt terugbetaald bij patiënten ouder dan achttien 
jaar.

Als aanvulling bij de preventieve en de conserverende zorg kunnen op basis van de no-
menclatuur intra-orale, panoramische, teleradiografische of driedimensionale radiologieën 
worden terugbetaald. Voor gewone patiënten is er een terugbetaling van 75 %. Het remgeld 
varieert van 1,89 tot 15,5 euro naargelang van het soort radiografie.

De opsporing van parodontale ziekten (DPSI-test, om de parodontale score te bepalen) is 
eenmaal per jaar vergoedbaar voor alle patiënten vanaf de leeftijd van vijftien jaar. Tussen 
achttien en 55 jaar kunnen patiënten bovendien een terugbetaling krijgen voor een jaar-
lijks parodontaal mondonderzoek en elke drie jaar voor een subgingivale reiniging. Tussen 
achttien en 55 jaar bedraagt het remgeld voor gewone patiënten 5,91 euro voor de DPSI-
test, 15,5 euro voor het parodontaal mondonderzoek en 10,44 euro voor een subgingivale 
reiniging. Voor patiënten ouder dan 55 jaar is er geen enkele terugbetaling. Zij moeten alle 
erelonen zelf bekostigen. In het kader van de terugbetaling zijn die erelonen, aan geconven-
tioneerd tarief, vastgesteld op 167,04 euro voor de subgingivale reiniging (d.i. 41,76 euro per 
kwadrant) en 109,98 euro voor het parodontaal mondonderzoek. Bij patiënten ouder dan de 
grensleeftijd mag de tandarts vrij zijn ereloon bepalen.

Als de positie van de tanden en de kaak niet optimaal is, helpt orthodontie om vroegtijdige 
slijtage van de tanden en pijn in het kaakgewricht te vermijden. Geen enkele orthodonti-
sche behandeling mag worden terugbetaald als ze niet vóór de leeftijd van vijftien jaar aan 
de adviserend geneesheer van het ziekenfonds werd betekend. Naargelang van de moei-
lijkheidsgraad van de behandeling moet de patiënt uiteenlopende verstrekkingen betalen 
waarvan de kostprijs varieert van 24,02 tot 192,76 euro per verstrekking.

Als een tand te ernstig geïnfecteerd is of los komt te staan, moet hij eruit. Ook in het kader 
van een orthodontische behandeling moeten soms tanden worden getrokken die slecht 
gepositioneerd zijn. Voor gewone patiënten geldt er vanaf de leeftijd van 53 jaar een terug-
betaling van 75 % voor extracties. Aan basistarief bedraagt het remgeld 9,07 euro123. De 
tandarts mag bijkomende erelonen vragen als er tandwortels moeten worden uitgesneden 
en verwijderd en als de wonde in het tandvlees moet worden gehecht. Voor die bijkomende 
erelonen varieert het remgeld tussen 2,86 en 11,86 euro naargelang van de verstrekking. 
Tussen achttien en 53 jaar is er meestal geen terugbetaling voor tandextracties124. Aan ge-
conventioneerd tarief bedraagt het ereloon 36,30 euro, maar bij patiënten die buiten de 
leeftijdsgrens vallen mag de tandarts vrij zijn tarieven bepalen.

123 Aan basistarief bedraagt het remgeld 6,41 euro per bijkomende tand in eenzelfde kwadrant die tijdens diezelfde 
raadpleging wordt getrokken.

124 Bij patiënten tussen achttien en 55 jaar is de terugbetaling toegestaan indien de tandextractie:
• te wijten is aan het feit dat de patiënt wegens een blijvende handicap niet in staat is een correcte mondhygiëne 

te verzekeren;
• volgt op een osteomyelitis, een radionecrose, een chemiotherapie of een behandeling met ionisatie- of  

immunodepressieagens;
• voorafgaat aan een radiotherapie van het hoofd of de hals, een chemotherapie, een openhartoperatie, een 

orgaantransplantatie of een behandeling met ionisatie- of immunodepressieagens.
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Om ervoor te zorgen dat de patiënt voedsel kan blijven kauwen, moeten verwijderde tanden 
worden vervangen door een bridge, als het gaat om één tand, of door een uitneembare pro-
these. Bridges worden niet terugbetaald. Voor protheses is er een terugbetaling na de leef-
tijd van 50 jaar. Voor gewone patiënten bedraagt het remgeld 89,76 à 143,24 euro. Behalve 
in een aantal bijzondere gevallen125 voorziet de nomenclatuur niet in een terugbetaling voor 
protheses bij patiënten die tussen achttien en 50 jaar oud zijn. De tandarts kan in dat geval 
zijn ereloon vrij bepalen.

Sommige patiënten met een prothese ondervinden moeilijkheden om te kauwen omdat de 
prothese niet goed aansluit op het tandvlees. In dat geval moet de prothese worden vastge-
zet op twee implantaten. De nomenclatuur laat toe twee implantaten terug te betalen voor 
patiënten vanaf 70 jaar in geval van een ernstige dysfunctie van een uitneembare volledige 
onderprothese die meer dan een jaar tevoren werd geplaatst. De patiënten die een terugbe-
taling krijgen, moeten niettemin zelf een basisbedrag van 416,61 euro betalen voor de twee 
implantaten. Daar komt nog 444,06 euro bovenop voor de aanpassing van de prothese en 
het systeem om de prothese te verankeren op het implantaat. Patiënten jonger dan 70 jaar 
moeten alle kosten zelf dragen en de tandarts is vrij om zijn tarieven te bepalen.

Voor patiënten jonger dan achttien jaar worden de meeste basiserelonen 100 % terugbe-
taald. Op het vlak van de preventieve zorg dekt die doorgedreven terugbetaling een half-
jaarlijks mondonderzoek, een jaarlijkse profylactische reiniging en het aanbrengen van 
een laklaagje. Ook het onderzoek waarbij parodontale aandoeningen worden opgespoord 
bij patiënten tussen vijftien en achttien jaar, wordt volledig terugbetaald. Op het vlak van 
conserverende zorg dekt de doorgedreven terugbetaling vullingen en ontzenuwingen, de 
specifieke behandeling van snijtanden en hoektanden die een brute schok ondergingen, en 
kronen die op melkmolaren of op de eerste molaren worden geplaatst. Hetzelfde geldt voor 
radiografieën en extracties.

Orthodontische behandelingen worden voor 75 % terugbetaald als ze vóór de leeftijd van 
vijftien jaar worden betekend aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Die behan-
delingen vergen diverse verstrekkingen waarvoor het remgeld varieert van 6 tot 48,19 euro. 
De patiënt moet ook regelmatig naar de tandarts voor de opvolging van de behandeling. 
Orthodontische raadplegingen worden voor 80 % terugbetaald, waardoor de kostprijs er-
van zich, aan basistarief, beperkt tot 5,22 euro per raadpleging.

125 Cf. artikel 6, §  5, van de nomenclatuur. Naargelang van het geval moet een adviserend geneesheer of de Techni-
sche Tandheelkundige Raad zijn akkoord geven voor de terugbetaling.
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Bijlage 2

Aanbod tandzorg tegen geconventioneerd tarief, toegangspercentages en gemiddelde 
uitgaven

Het Rekenhof heeft onderzocht in welke mate de tariefovereenkomst van de tandartsen 
een invloed heeft op de toegang tot de zorg en de gemiddelde uitgaven per inwoner. Dat 
onderzoek vergelijkt:

• het toegangspercentage tot de tandzorg dat werd bepaald door het RIZIV, door te kijken 
naar het percentage inwoners dat het afgelopen jaar een tandarts heeft geraadpleegd;

• de gemiddelde uitgaven per patiënt126, vastgesteld door het RIZIV, op basis van de vaste 
steekproef127;

• het zorgaanbod tegen geconventioneerd tarief voor elk arrondissement, berekend door 
het Rekenhof, waarbij het aantal inwoners werd gedeeld door het aantal geconventio-
neerde tandartsen128.

Het Rekenhof stelt vast dat het geconventioneerde zorgaanbod geen invloed heeft op het 
toegangspercentage tot de zorg, noch op de gemiddelde uitgaven per patiënt.

126 De gemiddelde vergoedingsuitgaven voor tandzorg werden berekend voor een populatie die in de loop van het jaar 
minstens één keer bij de tandarts geweest is. 

127 De vaste steekproef werd ontwikkeld door het Intermutualistisch Agentschap, in samenwerking met het RIZIV, 
het KCE, de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Volksgezondheid, het WIV en het Federaal Planbureau. Aan de hand 
ervan kan over verschillende jaren heen de vergoede gezondheidszorg worden opgevolgd van 305.000 willekeurig 
geselecteerde personen, waarbij iets meer 65-plussers werden gekozen.

128 Voor die berekening heeft het Rekenhof zich moeten baseren op de “contactpunten” die de zorgverleners mee-
deelden aan het RIZIV. Het RIZIV kan niet waarborgen dat de adressen nog steeds overeenstemmen met een tand-
artspraktijk.
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Aantal inwoners per geconventioneerde tandarts, toegangspercentages tot de tand-
zorg en gemiddelde vergoedingsuitgaven voor tandzorg van het RIZIV per patiënt, 
volgens arrondissement

Arrondissement

Inwoners per  
geconventioneerde 

tandarts
(op 31/12/2013)

Toegangs- 
percentage  

tot de tandzorg
(in 2012)

Gemiddelde uitgaven 
van het RIZIV ter  
vergoeding van  

tandzorg, per patiënt
(in 2012, in euro)

Luik 1.667 46,08 % 180,96

Borgworm 1.706 49,16 % 143,61

Hoei 1.738 49,04 % 165,26

Brussel 1.790 42,50 % 186,19

Brugge 1.966 52,89 % 138,88

Gent 2.016 52,12 % 136,44

Bastenaken 2.051 44,56 % 165,76

Halle-Vilvoorde 2.073 51,80 % 151,18

Leuven 2.094 51,73 % 143,74

Hasselt 2.119 55,12 % 147,91

Tielt 2.146 51,80 % 143,73

Aat 2.258 40,93 % 143,76

Aalst 2.260 50,65 % 142,81

Marche-en-Famenne 2.280 43,07 % 148,50

Tongeren 2.336 52,10 % 163,24

Dendermonde 2.368 50,85 % 142,19

Dinant 2.376 40,72 % 156,70

Kortrijk 2.420 52,99 % 146,34

Verviers 2.447 49,27 % 159,61

Namen 2.488 43,36 % 153,91

Nijvel 2.505 49,05 % 148,60

Sint-Niklaas 2.548 50,13 % 137,25

Eeklo 2.607 47,80 % 141,87

Ieper 2.681 48,62 % 144,73

Virton 2.709 41,36 % 140,83

Aarlen 2.745 41,93 % 145,31

Philippeville 2.808 42,93 % 171,95

Oostende 2.860 49,19 % 144,91

Maaseik 2.898 55,91 % 151,88

Roeselare 2.918 51,31 % 133,15

Thuin 2.948 40,15 % 151,06

Oudenaarde 2.982 49,83 % 137,52

Doornik 2.996 39,73 % 143,18

Turnhout 3.012 53,24 % 142,14

Zinnik 3.029 41,73 % 148,63
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Arrondissement

Inwoners per  
geconventioneerde 

tandarts
(op 31/12/2013)

Toegangs- 
percentage  

tot de tandzorg
(in 2012)

Gemiddelde uitgaven 
van het RIZIV ter  
vergoeding van  

tandzorg, per patiënt
(in 2012, in euro)

Neufchâteau 3.084 42,75 % 131,22

Mechelen 3.119 51,48 % 138,04

Bergen 3.299 39,56 % 146,77

Moeskroen 3.394 41,35 % 146,76

Antwerpen 3.845 48,27 % 144,69

Charleroi 4.022 39,70 % 166,35

Veurne 4.688 53,20 % 143,40

Diksmuide 5.075 49,75 % 140,10

België 2.418 47,55 % 151,46

Bron: Rekenhof
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Bijlage 3

Antwoord van de minister van Sociale Zaken van 18 februari 2016
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