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Betreft: inkoopbeleid VGZ met betrekking implantaten

Geachte heer Kliphuis,

Op 7 februari 2019 heeft De Telegraaf op haar website de volgende uitingen gedaan: 

‘Woekerwinst op implantaat’

AMSTERDAM – Tandartsen die implantaten plaatsen, steken volgens VGZ miljoenen aan 
zorgeuro’s in hun zak bij de inkoop.”

In de papieren krant van dezelfde datum heeft De Telegraaf het volgende gepubliceerd: 

“Zorgverzekeraar VGZ hekelt tandarts-implantologen die op inkoop van implantaten flinke 
winsten zouden maken. […] 

Maar VGZ heeft prijzen opgevraagd bij leveranciers en stelt dat een implantaat gemiddeld 
186 euro hoeft te kosten. Volgens de zorgverzekeraars steken de tandartsen het verschil in 
hun zak. “Dat hoort niet”, zegt VGZ-topman Tom Kliphuis.”

De KNMT heeft met verbijstering kennisgenomen van deze uitingen. 

De KNMT heeft gedurende 2018 meermalen haar zorgen geuit over het inkoopbeleid van 
VGZ voor implantaten. Deze zorgen zijn inhoudelijk van aard: naar het oordeel van de 
KNMT is het niet verantwoord om tandartsen met een negatieve financiële prikkel te 
bewegen het door hen gebruikte implantaatsysteem in te wisselen voor een 
voorkeurssysteem van VGZ (zie bijvoorbeeld onze brief van 13 december 2018). 
De KNMT heeft VGZ opgeroepen van dit beleid af te zien. VGZ is daartoe nog niet bereid 
geweest. Dat betreuren wij zeer. 

De KNMT heeft de discussie over het inkoopbeleid van VGZ steeds op een zakelijke wijze 
willen voeren. Met de hierboven genoemde uitingen heeft VGZ de grenzen van het 
betamelijke echter ver overschreden. 

Zoals u weet, heeft VGZ in de inkoopprocedure voor het overgrote deel andere 
producenten geselecteerd dan die waarvan tandarts-implantologen gebruikmaken. 
Tandarts-implantologen kiezen gebruikelijk voor producten van hoge kwaliteit, 
geproduceerd door fabrikanten met een bewezen 'track record'. Deze producten zijn 
aanzienlijk duurder dan € 186. 
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VGZ heeft daarentegen gekozen voor een groot aantal fabrikanten dat nog niet of slechts 
in zeer beperkte mate op de Nederlandse markt actief is. De keuze voor deze ‘prijsvechters’ 
verklaart het – door de KNMT overigens niet te verifiëren – lage bedrag van € 186. 

Het is dus feitelijk onjuist dat tandartsen het verschil tussen het NZa-tarief van € 314 en het 
bedrag van € 186 “in hun zak steken”, zoals de Telegraaf op gezag van VGZ schrijft. 
Tandarts-implantologen maken veel méér kosten dan deze € 186. Dat is het gevolg van hun 
keuze voor erkende producten van hoge kwaliteit. 

Daarbij komt nog dat het bedrag van € 186 het resultaat is van de beslissing van VGZ om 
voor een centrale inkoop van implantaten te kiezen. Slechts in dat kader is, kennelijk, een 
aantal fabrikanten bereid geweest in te stemmen met een bedrag van € 186. 

De in deze brief geciteerde uitlatingen die aan u zijn toegeschreven zijn onrechtmatig. Niet 
alleen zijn de uitingen feitelijk onjuist en vinden zij geen steun in het beschikbare 
feitenmateriaal, de uitingen zijn ook nog eens ingekleed op een wijze die onnodig grievend 
van aard is. 

Het feit dat u deze uitingen hebt gedaan, in uw hoedanigheid van voorzitter van de Raad 
van Bestuur van zorgverzekeraar VGZ, draagt bij aan het onrechtmatige karakter van de 
uitingen. Het publiek zal uw uitlatingen als gezaghebbend en objectief opvatten. Bij het 
publiek zal na het lezen van de artikelen geen twijfel bestaan over het feit dat de (alle) 
tandarts-implantologen zich hebben verrijkt over de rug van de patiënten. 

Het leidt geen twijfel dat de beroepsgroep in haar eer en goede naam wordt aangetast. De 
integriteit van tandarts-implantologen wordt expliciet geschaad.

De KNMT wil niet uitsluiten dat u de Telegraaf juist en volledig hebt geïnformeerd. In dat 
geval ga ik ervan uit dat ook VGZ ongelukkig is over de wijze waarop de Telegraaf uw 
uitlatingen heeft weergegeven. Deze uitingen zijn immers zeer schadelijk voor de relatie 
tussen VGZ en de tandheelkundige beroepsgroep. 

Ik verzoek u daarom mij te bevestigen: 

1.  dat VGZ de Telegraaf niet heeft meegedeeld noch bij de Telegraaf de indruk heeft laten 
ontstaan dat het verschil tussen het NZa-tarief van € 314 en het bedrag van € 186 op dit 
moment geheel ten goede komt aan tandarts-implantologen;
2.  dat VGZ het niet eens is met de uitingen van de Telegraaf en dat zij die uitingen betreurt 
en;
3.  dat VGZ bereid is op korte termijn met de KNMT in overleg te treden over een geschikte 
wijze om de ongunstige gevolgen van de Telegraaf-publicaties weg te nemen. 

Uw bevestiging ontvang ik graag uiterlijk op 13 februari 2019. De KNMT behoudt zich alle 
rechten en weren voor. 

Met vriendelijke groet, 

mr. dr. W.G. Brands, tandarts
voorzitter KNMT


