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Verlenging termijn compensatieregeling Wlz-
mondzorgaanbieders 
 
 
Geachte heer Van Koesveld, 
 
Op 14 juli heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aangepaste versie van de Beleidsregel SARS-
CoV-2 virus gepubliceerd, waarin ook een compensatieregeling voor mondzorgaanbieders in de Wlz 
is opgenomen voor de periode van 1 maart tot 1 juli. De Mondzorgalliantie (KNMT, ANT, NVM-
mondhygiënisten en ONT) ziet dit als een positieve ontwikkeling. Wij hebben echter zorgen over de 
periode na 1 juli en pleiten er daarom voor om de termijn te verlengen tot 1 september 2020, gelijk 
aan de intramurale zorg binnen instellingen waar gehandicapten en ouderen wonen.  
 
Hieronder lichten wij de argumentatie puntsgewijs nader toe: 
 

 Mondzorg aan Wlz-cliënten nog niet terug op het oude niveau 

 Continuïteit Wlz-mondzorgaanbieders onder druk 

 Verleng de termijn van de compensatieregeling tot 1 september 2020 
 
Mondzorg aan Wlz-cliënten nog niet terug op het oude niveau 
Sinds 17 maart 2020 wordt binnen de Wlz-mondzorg alleen nog acute mondzorg geleverd. Als gevolg 
van de COVID-19 pandemie ligt de overige mondzorg aan Wlz-cliënten stil, in overeenstemming met 
het landelijk beleid voor Wlz-instellingen. Hiertoe is besloten om de kans op besmetting van de 
kwetsbare patiëntenpopulatie in verpleeghuizen, ggz-instellingen en instellingen voor 
gehandicaptenzorg te minimaliseren.  
 
Op dit moment maakt de aanwezigheid van COVID-19 dat veel instellingen huiverig zijn om de 
reguliere zorg, waaronder ook de mondzorg, weer te hervatten. De angst voor besmetting van 
kwetsbare patiënten is begrijpelijkerwijs nog altijd aanwezig. Daarbij merken wij trouwens wel op dat 
specifiek in de mondzorg zeer hoge hygiënestandaarden worden gehanteerd en het reële 
besmettingsgevaar laag is, getuige ook het uitblijven van besmettingen via de reguliere mondzorg. 
 
 



 

 
 
De mondzorg aan Wlz-cliënten is dan ook nog niet terug op het oude niveau. In veel instellingen is de 
reguliere mondzorg namelijk nog niet of nauwelijks hervat en dat vinden wij zorgelijk. Juist bij 
kwetsbare Wlz-cliënten is een goede mondgezondheid van essentieel belang, bijvoorbeeld om 
kauwproblemen, ondervoeding en het ontstaan of verergeren van hart- en vaatziekten te 
voorkomen.   
 
Continuïteit Wlz-mondzorgaanbieders onder druk 
De compensatieregeling voor mondzorgaanbieders is opgesteld omdat de inkomsten voor 
mondzorgaanbieders binnen de Wlz sinds 17 maart 2020 nagenoeg nihil zijn. Als gevolg van de 
terughoudendheid binnen Wlz-instellingen ervaren veel mondzorgaanbieders binnen de Wlz nog 
steeds een grote terugloop of stilstand in inkomsten. De kosten lopen echter gewoon door.  
 
In uw opdrachtbrief aan de NZa d.d. 26 juni 2020 stelt u: “ Deze maatregel heeft betrekking op de 
periode 1 maart tot 1 juli 2020, net als voor de andere niet-intramurale zorg in de Wlz”, waarbij u 
benadrukt dat het belangrijk is dat de continuïteit van Wlz-mondzorgaanbieders niet in het geding 
komt.  
 
Verleng de termijn van de compensatieregeling tot 1 september 2020 
De situatie voor Wlz-mondzorg is niet anders dan voor de reguliere intramurale zorg in de Wlz. Het 
betreft immers dezelfde patiëntengroep aan wie de tandartsen zorg verlenen en waarvoor de 
mondzorg in de Wlz geldt. De tegenstelling die nu wordt gecreëerd tussen “reguliere intramurale 
zorg” en “andere niet-intramurale zorg” delen wij dus niet.  
 
Als gevolg van het grotendeels wegvallen van Wlz-mondzorg, staat de continuïteit van 
mondzorgaanbieders in deze specifieke sector onder druk. Wij maken daarom bezwaar tegen de 
beperkte compensatieperiode voor mondzorgaanbieders in de Wlz van 1 maart tot 1 juli en vragen u 
om de regeling te verlengen tot 1 september 2020, in lijn met de reguliere intramurale zorg.  
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Voorzitter NVM-mondhygiënisten 
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