WIJZIGINGSCLAUSULE BIJ HET NATIONAAL AKKOORD TANDHEELKUNDIGEN-ZIEKENFONDSEN 20172018
Op grond van artikel 26, 50 en 51 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft de Nationale commissie
tandheelkundigen-ziekenfondsen, die heeft vergaderd onder het voorzitterschap van de heer Alain.
GHILAIN, Leidend ambtenaar, op 6 december 2018 het volgende akkoord gesloten, dat geldt voor het
jaar 2019.

1. VERLENGING VAN HET NATIONAAL AKKOORD TANDHEELKUNDIGEN-ZIEKENFONDSEN 20172018.
1.1. Het nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen 2017-2018 is verlengd tot en met 31
december 2019.
1.2. Met betrekking tot de bepalingen van de overeenkomst 2017-2018 die nog niet werden
uitgevoerd, worden de daarin genoemde jaren vervangen door het jaar 2019.
2. INDEXATIE VAN DE HONORARIA.
2.1. De nationale commissie heeft kennis genomen van het besluit van de Algemene raad van de
verzekering voor geneeskundige verzorging van 15 oktober 2018, waarin de gedeeltelijke
begrotingsdoelstelling van de tandheelkundige sector is vastgelegd is op 992.063 miljoen euro
inclusief een indexmassa van 16.075 duizend euro (1,45%).
2.2. Dit laatste bedrag wordt toegewezen aan de lineaire indexatie van de honoraria per 1 januari
2019.
2.3. Het forfaitair accrediteringshonorarium van de accreditatie is 2.924,16 euro voor het jaar 2019.

3. DIVERSE
3.1. De nationale commissie zal een voorstel doen voor een onderzoek naar een nieuw zorgmodel
waarbij mondhygiënisten geïntegreerd worden in de tandheelkundige zorg binnen het federale
niveau en dit in het kader van artikel 56, §2 van de wet betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
Er wordt hiervoor budget art.56 uitgetrokken voor een periode van maximaal vijf jaar.
Er zal in dit voorstel bijzondere aandacht worden besteed aan:
 duidelijke onderzoeksdoelstellingen;
 duidelijke evaluatiecriteria;
 mogelijke samenwerkingsverbanden tussen mondhygiënisten en tandartsen;
 kwaliteit, effectiviteit en doelmatigheid van zorg;
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kwetsbare groepen (kansarmen, personen met bijzondere noden, …);
mogelijke terugbetaling van de door de mondhygiënisten gedane verstrekkingen vanaf
1.7.2019 binnen de zorgmodel art.56.
De NCTZ beslist dat vanaf 1.7.2019 minstens de tandsteenreinigingen voorzien in de
huidige nomenclatuur, uitgevoerd door een mondhygiënist in de spreekkamer van de
tandarts, zullen kunnen geattesteerd worden door de delegerende tandarts waarbij
herkenbaar is dat de behandeling uitgevoerd werd door een mondhygiënist, zonder dat
dit het model van integratie van de mondhygiënisten in de toekomst zal bepalen;
De instroom van de mondhygiënisten in dit onderzoek zal beperkt worden.

Dit voorstel zal opgemaakt worden in nauw overleg tussen de nationale commissie en de nodige
experten van het terrein.
De commissie zal dit voorstel uiterlijk 28 februari 2019 indienen bij het Verzekeringscomité.
3.2. De nationale commissie zal een voorstel ontwerpen voor een praktisch terrein onderzoek naar
de toegankelijkheid tot tandheelkundige zorgen voor kwetsbare personen in het kader van
artikel 56, §1 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. Hiertoe zullen alle partijen die de
wijzigingsclausule hebben ondertekend, betrokken worden. Tevens zullen de representatieve
patiëntenorganisaties van kansarmen worden verzocht hun medewerking te verlenen. De
commissie zal dit voorstel uiterlijk 31 maart 2019 indienen bij het verzekeringscomité.

4. FORMALITEITEN
4.1. De tandheelkundigen die weigeren toe te treden tot de termen van deze wijzigingsclausule,
geven kennis van hun weigering binnen dertig dagen na de bekendmaking van deze
wijzigingsclausule in het Belgisch Staatsblad via de beveiligde webtoepassing die het RIZIV
daartoe via het MyRiziv-portaal ter beschikking stelt.

4.2. Tandartsen, behalve degenen die hun weigering tot toetreden hebben gemeld in het kader van
de wijzigingsclausule bij het Nationale akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen, worden
ambtshalve geacht tot deze wijzigingsclausule te zijn toegetreden voor hun volledige
beroepsactiviteit, behalve als zij, binnen 30 dagen na de bekendmaking van deze
wijzigingsclausule in het Belgisch Staatsblad, de voorwaarden inzake tijd en plaats hebben
meegedeeld waaronder zij, overeenkomstig de bedingen van deze wijzigingsclausule, de
honorariumbedragen zullen toepassen enerzijds en de honorariumbedragen niet zullen
toepassen, anderzijds. Deze mededeling gebeurt via de beveiligde webtoepassing die het RIZIV
daartoe via het MyRiziv-portaal ter beschikking stelt.
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4.3. Alle latere wijzigingen van de voorwaarden inzake tijd en plaats waaronder de onder 4.2
bedoelde tandheelkundigen, overeenkomstig de bedingen van de wijzigingsclausule, de daarin
vastgestelde honorariumbedragen zullen toepassen, mogen worden toegepast, van zodra ze
worden meegedeeld via de beveiligde webtoepassing die het RIZIV daartoe via het MyRizivportaal ter beschikking stelt.
4.4. De wilsuitingen onder 4.1, 4.2 en 4.3 worden geacht te zijn uitgebracht op de datum van
registratie in de webtoepassing.
4.5. De tandheelkundigen die binnen de bij de wet vastgestelde termijn geen kennis hebben
gegeven van hun weigering tot toetreding tot de wijzigingsclausule , moeten in hun wachtkamer
en, waar het gaat om de inrichtingen, ofwel in de wachtkamers, ofwel in het ontvangstlokaal,
ofwel in het inschrijvingslokaal, een document aanplakken waarin is vermeld dat zij tot de
wijzigingsclausule zijn toegetreden en waarin ook de raadplegingsdagen en -uren zijn opgegeven
waarop ze de tarieven van dit wijzigingsclausule toepassen alsmede de raadplegingsdagen en –
uren waarop ze die tarieven niet toepassen.
Gesloten in Brussel, op 6 december 2018
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