College-uitspraken
Toeslag huisbezoek C80
Hoe beoordeelt de adviserend tandarts een code C80
Essentieel is of de verzekerde aanspraal heeft op hulp. Het is daarbij van ondergeschikt belang of de verzekerde
bedlegerig is of de marathon kan lopen in 2 uur en 7 minuten
Wanneer het huisbezoek noodzakelijk is voor verrichtingen die in het verstrekkingenpakket zijn
opgenomen, kan ‘de toeslag huisbezoek’ bij het ziekenfonds worden gedeclareerd.
September 1996
Moet een tandarts bij een verstandelijk gehandicapte bij de periodieke controle het periodiek preventief
onderzoek declareren of moet op tijdsbasis worden gedelcareerd conform artikel 8 lid 2
Hoewel het periodiek preventief onderzoek wordt gezien als een gemiddeld tarief, komt het college tot de
volgende uitspraak:
De adviserend tandarts moet bij de beoordeling handelen naar bevind van zaken, waarbij redelijkheid en
billijkheid in acht moet worden genomen en naart de bedoeling van de wetgeving worden gekeken.
September 1996
Wat doet een adviserend tandarts bij een nagatief advies voor implantologie met de reeds gemaakte OPT
Wanneer de implantaten worden afgewezen, kom(t)(en) de röntgenfoto’s die nodig waren voor de
vaststelling van de aanspraken wel voor vergoeding in aanmerking uit de hoofdverzekering
September 1996
In de Regeling Tandheelkundige Hulp Ziekenfondsverzekering worden de aanspraken op implantologie beperkt
tot ziekenfondsverzekerden met edentate kaken. Echter, de toelichting op de RTHZ geeft ook mogelijkheden van
aanspraak op implantologie bij oncologie- en oligodontiepatiënten
Het college is van mening dat de adviserend tandarts moet handelen conform de toelichting
December 1999
Een extramuraal werkende kaakchirurg kan:
• De normale kaakchirurgentarieven declareren;
• Niet de bijkomende kosten declareren;
• Wel de de kosten van het implantaat in rekening brengen indien de behandeling is gemachtigd
September 2002
Het geven van voorlichting kan in een volgende zitting plaastsvinden, doch is geen reden een extra code te
declareren. Het blijft C11 of C12
Maart 2002
Het maakt niet uit of iemand nieuw verzekerd is of dat hij is verhuisd: eerste onderzoek is eerste onderzoek. Dus
als de C11 al een keer in rekening is gebracht is het volgende onderzoek altijd C12
februari 2002
Code C80 staat voor vervoerskosten, maar de tijdsfactore is er in meegenomen
februari 2002

