MAATSCHAP KRIMPENFORT
Sumatralaan 19
1217 GP Hilversum
Tel.: 035-6246650
Praktijk voor moderne tandheelkunde en implantologie
JANUARI 2012
| E-MAIL

| WEBSITE

EXTRA

NIEUWSBRIEF

| AFMELDEN NIEUWSBRIEF

JAARGANG 2, NUMMER 2

| PDF VERSIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF | VORIGE NIEUWSBRIEVEN |

Inleiding
Inleiding
Stand van zaken
Betalen van nota’s
ACHMEA / AGIS

In verband met de veranderingen in de tariefstructuur mondzorg ontvangt u deze
nieuwsbrief. Indien u onze reguliere nieuwsbrieven ontvangt, heeft u hier al het één
en ander over kunnen lezen. Toch bevat deze ingelaste brief ook voor u nieuwe
informatie.
Ontvangt u onze nieuwsbrieven niet, maar wil u dat in de toekomst wel ?? kunt u
zich hier inschrijven.
Aan het eind van deze nieuwsbrief vragen wij uitdrukkelijk uw mening over de
betaalmogelijkheden !!

Uw mening

Stand van zaken declaratiestroom
Zoals het er nu uitziet zijn de meeste verzekeringsmaatschappijen NIET klaar voor
het nieuwe systeem.
In het verleden stonden alle tarieven vast. Alle tandartsen berekenden het zelfde
tarief voor de zelfde verrichting. Simpele software kan dan de declaratiestroom
verwerken. Berekenen wat de maatschappij vergoed, en wat de patiënt zelf moet
betalen.
De verzekeraars proberen alle extra werk dat het nieuwe systeem met zich
meebrengt op tandartsen af te schuiven. Een aantal maatschappijen hebben
maximale bedragen bepaald die ze vergoeden, de rest moet bij de patiënt in
rekening worden gebracht.
In de praktijk zijn die verschillen vaak maar een paar dubbeltjes of euro’s per
verrichting.
U zult begrijpen dat dit soort werk, naar onze mening, de taak van de verzekeraar
is, niet van de zorgverlener. Bovendien is het voor tandartsen niet mogelijk te
bepalen hoeveel er nog rest van uw aanvullende verzekering ( wellicht komt u ook
bij de mondhygieniste , orthodontist of kaakchirurg) en hoeveel eigen bijdrage u nog
zal moeten voldoen.
In de praktijk zullen velen van u dus weer zelf een nota ontvangen.
Een grote groep van onze patienten is verzekerd bij de Achmea-groep (incl. AGIS).
Voor deze mensen geldt in ieder geval dat zij de nota weer zelf zullen meekrijgen.
Lees echter in de paragraaf Achmea / agis voor MOGELIJKE alternatieven. Met
welke maatschappijen wel een regeling is getroffen vindt u in dit document.
Dit document is aan verandering onderhevig. Veel maatschappijen die uitdrukkelijk
hebben toegezegd voor 31 december 2011 hun beleid aan ons te zullen laten weten
hebben dit op dit moment nog NIET gedaan !!!!

Betalen van nota’s
Al vele jaren worden nota’s die niet direct naar de maatschappij gaan direct aan
onze patienten meegegeven. Middels het systeem van automatische afschrijving
wordt de betaling geregeld. Voordeel is dat men de nota direct kan insturen naar de
maatschappij. Bij de meeste maatschappijen heeft men dan de vergoeding

ontvangen op het moment dat wij afschrijven.
Bij heel veel praktijken is het inmiddels echter gewoonte geworden om net als in
een winkel direct te betalen. Daarom overwegen wij de aanschaf van een pinautomaat. In ons voordeel, maar wellicht ook in dat van u.
Voor verzekerden van ACHMEA en Agis geldt met name dat de maatschappij ons wil
laten opdraaien voor het uitzoeken van wel/ niet verzekerd zijn.
Voor ons is de eenvoudigste manier natuurlijk u de nota gewoon mee te geven. De
maatschappij is dan degene die het uitzoeken zal moeten doen. Waarschijnlijk wordt
dat dan ook de praktijk.
Anderzijds zou het een extra service naar de patiënt kunnen zijn als wij toch
proberen voor u het verzekerde deel te innen bij de verzekeraar.
N.B. Dit OVERWEGEN wij. We zeggen deze service nog niet bij voorbaat toe.

Achmea / AGIS
Onze gedachte gaat naar de volgende constructie:







U heeft een aanvullende verzekering bij een van de ACHMEA of AGIS
verzekeraars.
Wij declareren het deel dat WAARSCHIJNLIJK is verzekerd. (wij kunnen dat
nooit zeker weten en nemen daar uiteraard de verantwoording niet voor)
direct bij de maatschappij.
U PINT!! het restant
U tekent een machtigingsformulier
Indien de maatschappij ons betaalt is hiermee de zaak rond
Indien de verzekeraar (een deel) NIET betaald krijgt u daarvoor (liefst per
email) de nota, die automatisch wordt afgeschreven.

Deze constructie is vooral voor kinderen interessant !!.
Hier hoort nog een opmerking bij: ACHMEA / AGIS beweren dat zij voor kinderen
ook een eigen bijdrage ( € 0,93 voor een consult) zullen inhouden. Volgens onze
gegevens is dat NIET toegestaan. In de zorgverzekeringswet staat dat
tandheelkunde voor mesnen tot 18 jaar ( behoudens enige precies omschreven
verrichtingen) 100% wordt vergoed. We adviseren u dus bij de maatschappij in
beroep te gaan bij een eventuele eigen bijdrage.

Uw mening
Om te bepalen of aanschaf van een pin-automaat voor ons doelmatig is vragen wij u
met nadruk uw mening te willen geven.
Hier vindt u een korte vragenlijst met 5 vragen. U helpt ons enorm onze strategie
goed te bepalen als u deze vragen wilt beantwoorden.
Alleen als er voldoende belangstelling is zullen wij de aanschaf ( en dus kosten) van
een pinautomaat in overweging nemen.

