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Het reguleren van tandheelkundige ingrepen met prestatiecodes en tarieven belemmert een
innovatieslag in de tandheelkunde, in het bijzonder de introductie van Healozon tand
verrichtingen. Bij het vormen van een nieuwe regering vraag ik u beleefd om aandacht te
schenken aan een m.i. nodige vernieuwingsslag in het tandheelkundig specialisme.
Net als in het jaar 2012, toen er vrije tarieven kwamen voor de tandartsen sector wat een
half jaar heeft geduurd is de tijd er misschien weer rijp voor om dit experiment voort te
zetten gezien het politiek draagvlak in het midden en aan de rechtervleugel. Regulering van
tandheelkunde zoals voorgestaan door de aangenomen motie van PVVer Fleur Agema in
2012 met steun van links leidt tot maatschappelijke complicaties. Miljoenen uitgetrokkken
voor kindertandheelkunde (om politiek te scoren, zonder kennis van zaken) leiden tot
averechtse gevolgen. Geld wordt toebedeeld aan louter invasieve behandelingen, zoals boren
en vullen in melkgebitten, narcose extractie van melkgebitten, kronen in melkgebitten, bij
tieners wortelkanaalbehandelingen, composiet vullingen in posteriors die vaak leiden tot
wortelkanaalbehandelingen bij twintigers, die vervolgens met een kroon worden opgezadeld
zonder dat de klachten worden opgelost, enzovoort. Ondersteunende non-invasieve
behandelingen en benaderingen, zoals ozontandhealing, voedingsadviezen, voedingssupletie
druppels zoals jodium (inneembaar) tegen tandwortelontsteking en dat soort maatregelen
mogen in het huidig wettelijk kader niet of nauwelijks worden vergoed door het systeem van
prestatiecodes waar de Nederlandse Zorg autoriteit NZa in opdracht van de politiek op toe
ziet.
Partijen die inzien dat ouders bij het welzijn van hun kinderen beter betrokken kunnen
worden, dat het doelmatiger zou zijn om gereserveerde gelden in korting te brengen op hun
zorgpremie en rechtstreeks hun stem te laten horen bij tandheelkundige
behandelbeslissingen kunnen tot een akkoord komen. Supplier induced demand neigt tot
onethische beslissingen in de behandelkamer omdat er nu eenmaal grote hoeveelheden
geld op de plank liggen die men nodeloos wil aanwenden en prestatie code’s scoren.
Kinderen zijn vaak het slachttoffer van deze geldmachinaties. Oprechte intenties ten spijt
worden zorgverleners in dit krachtveld meegesleurd.
Mijn oprecht verzoek of u zich wilt beraden en een standpunt in wilt nemen om te komen
tot herstel van vrije tarieven tandheelkunde in het verlengde van het experiment van
2012 met destijds minister E. Schippers bij het opstellen van een regeerakkoord. Voor
toelichting van deze opstelling reis ik desgewenst graag naar u toe op kantoor in Den Haag.
Dank voor uw overweging.
Met hoogachting,

Jacob Brandsma, Tandzorgprofessional

