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Voorwoord

Een sterke eerste lijn is cruciaal voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in Nederland.  
De eerste lijn is binnen de zorg ook de beste gids voor onze verzekerden. De eerste lijn kent de plaatselijke 
omstandigheden en staat dicht bij de klant.

De belangrijke positie van de eerste lijn, centraal tussen de tweede lijn, de AWBZ en de WMO, maakt het een 
essentiële schakel in de kwaliteit van de zorgverlening. De sterke onderlinge samenhang tussen eerstelijns 
zorgverleners stimuleert kwaliteitsverbetering en levert een belangrijke bijdrage aan de verdere verbetering  
van ketenzorg.

Een transparante en ondernemende eerste lijn stimuleert kostenverlagingen in de tweede lijn. Een sterke eerste lijn 
kan bovendien zorgen voor een daling van de algehele zorgconsumptie en houdt daardoor de kosten van de totale 
gezondheidszorg beheersbaar.

Wij werken nauw samen met onze partners in de eerste lijn. Om goed samen te werken, is onderling vertrouwen 
nodig. We willen kritisch luisteren naar wat u bezighoudt. Wij gaan niet op de stoel van de zorgverlener zitten  
maar leggen de lat wel hoog als het gaat om de kwaliteit van zorg. Bij elke stap die wij met elkaar zetten, moeten  
we steeds ons uiteindelijke doel in de gaten houden: de beste zorg voor uw patiënt en onze verzekerde.

Ik hoop dat deze brochure u een heldere kijk geeft op onze plannen voor 2013 in uw segment.

Patrick Edgar
Senior manager Zorginkoop eerste lijn

Achmea divisie Zorg & Gezondheid



4 ACHMEA DIVISIE ZORG & GEZONDHEID 5ZORGINKOOPBELEID MONDZORG 2013

Voor u ligt het zorginkoopbeleid mondzorg 2013 van Achmea divisie Zorg & Gezondheid (hierna te noemen Achmea1). 
Achmea wil mondzorgverleners helder en transparant aangeven wanneer zij in aanmerking komen voor een overeenkomst 
of addendum en welke voorwaarden hieraan zijn gesteld. In dit document informeren wij u daarover. Daarnaast treft u 
onze visie en strategie voor de komende jaren aan.

2012 was een turbulent jaar met de start van het driejarige experiment vrije tarieven in de mondzorg en het besluit van de 
Tweede Kamer dit experiment al na één jaar te stoppen. Voor ons was 2012 een overgangsjaar waarin de eerste aanzet voor 
een nieuw inkoopmodel werd gegeven en vooral gefocust werd op aanpassing van de systemen. In 2013 gaan we terug naar 
het oude prestatiegebouw met door de NZa vastgestelde maximumtarieven wat voor u en ons weer veel veranderingen 
meebrengt. Het contracteerbeleid 2013 is beperkt gewijzigd ten opzichte van 2012 om deze overgang zo soepel mogelijk te 
laten verlopen. 

De NZa heeft gezocht naar een middel om in een markt met vaste tarieven toch differentiatie mogelijk te maken, dit om 
kwaliteitsbevordering te stimuleren met een financiële prikkel. Er is gekozen voor zogenaamde max-max tarieven. Naast 
een maximumtarief voor niet gecontracteerde zorg is het voor verzekeraars mogelijk een hoger tarief af te spreken met 
zorgverleners als er aan voorwaarden is voldaan. Wij maken gebruik van deze extra contracteerruimte om de preventie 
voor de jeugd te bevorderen. 

Met vriendelijke groet,

Karin Hoekstra
Manager Zorginkoop

1   Achmea divisie Zorg & Gezondheid bestaat uit de labels Agis, Avéro, FBTO, Interpolis, OZF Achmea, ProLife, TakeCareNow!,  

Zilveren Kruis Achmea 

Inleiding
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Missie en visie 
In 2016 hebben wij samen met het veld een model ontwikkeld waarmee we kwaliteit en betaalbaarheid van mondzorg 
stimuleren en verschillen in aanbod en kwaliteit inzichtelijk kunnen maken naar verzekerden. 

In de komende jaren wordt dit model stap voor stap opgebouwd tot het in 2016 volledig operationeel is. Grote uitdaging is 
het transparant maken van de mondzorg. 

Speerpunten voor 2013
We richten ons in 2013 op de ontwikkeling van transparantie van de mondzorg richting verzekerden, van kwaliteit, 
doelmatigheid en tandpolissen. Daarnaast willen we de mondzorg voor de jeugd verbeteren. 

Onze strategie volgt uit onze vijf speerpunten:
1. Mondzorg transparant maken voor verzekerden

  Er bestaat een grote behandelvariatie tussen mondzorgverleners met verschillende uitkomsten. Wij willen naar 
verzekerden inzichtelijk maken wat en wie kwalitatief goede mondzorgverleners zijn waardoor onze verzekerden een 
bewuste keuze kunnen maken uit het aanbod van mondzorgverleners. Onze eerste stap is het publiceren van 
klantervaringen en etalage-informatie op www.independer.nl en de Zorgzoekers van verschillende labels van Achmea. 

 
2. Stimuleren van kwaliteit

  Door kwaliteit te onderscheiden en te belonen willen we kwaliteitsverbetering stimuleren. Naast de landelijke 
indicatoren die ontwikkeld worden gaan wij, in samenwerking met een aantal mondzorgverleners, uitkomstindicatoren 
formuleren en toetsen en zo vorm geven aan een kwaliteitsmodel mondzorg. Het is de bedoeling een set van indicatoren 
te krijgen waarmee bepaald kan worden wie een goede mondzorgverlener is. De uitkomsten zullen (mede) gebruikt 
worden om gedifferentieerd te contracteren. De mogelijkheid van een max-max tarief biedt ruimte om de best scorende 
zorgverleners een hoger tarief te bieden. Dit zal inzichtelijk gemaakt worden voor onze verzekerden. 

  Het kwaliteitsmodel mondzorg is een meetinstrument om de mondgezondheid van de patiëntenpopulatie te kunnen 
meten op basis van bestaande of nieuwe indicatoren, zodat geëvalueerd kan worden of de mondgezondheid verbeterd of 
verslechterd is. Daarnaast wordt er gekeken naar de kosten die een zorgverlener maakt om de mondgezondheid te 
verbeteren of behouden in combinatie met klantervaringen. 

3. Stimuleren van rechtmatig en doelmatig handelen

  We willen mondzorgverleners stimuleren doelmatig te handelen om de zorg betaalbaar, en daarmee toegankelijk, te 
houden voor onze verzekerden. Enerzijds door uit te dragen dat mondzorgverleners dienen te werken volgens de 
richtlijnen en de professionele standaard van hun beroepsgroep, anderzijds door het uitvoeren van materiële controles. 
Eén van de speerpunten daarbij is het doelmatig gebruik van sealants en fluorideapplicaties. 

  Een ander middel om de zorg betaalbaar te houden is ons beleid op maximum techniek- en materiaalkosten. Ook in 
2013 hanteren wij maximum techniek- en materiaalkosten voor protheses en implantologie. Op www.achmeazorg.nl 
vindt u een overzicht van de maximumbedragen. 

4. Mondzorg voor jeugd verbeteren

  In 2013 introduceren we het addendum preventie jeugd om de mondzorg voor de jeugd te verbeteren. We willen bereiken 
dat een hoger percentage van de jeugd regelmatig bij de tandarts of mondhygiënist komt en preventie stimuleren. Ons 
doel is dat de jeugd met de juiste kennis en vaardigheden om zelf hun gebit te onderhouden en zonder angst voor de 
tandarts de volwassenheid ingaat. 

5. Zorgen voor transparante tandpolissen

  Wij doen onderzoek onder onze verzekerden om de tandpolissen aan te laten sluiten op hun behoeften, zodat het 
toekomstige aanbod hierop kan worden afgestemd. In 2013 starten we met het opnemen van een ongevalsdekking in de 
aanvullende verzekering.

Visie en strategie
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Doelstelling inkoopbeleid
Met ons contracteerbeleid willen wij invulling geven aan het strategisch zorginkoopbeleid mondzorg. De belangrijkste 
overweging voor Achmea bij het sluiten van een overeenkomst met mondzorgaanbieders is:
Het voldoen aan de zorgplicht en het bevorderen van een efficiënte en doelmatig toegepaste zorgverlening, waarbij de 
wensen van onze gemeenschappelijke cliënten centraal staan. Uitgangspunt hierbij is: betaalbare, toegankelijke en 
kwalitatief goede zorg. Hierbij staan wij open voor allerlei initiatieven vanuit de beroepsgroep op het gebied van 
zorgvernieuwing. Samenwerking met zorgverleners vormt een essentieel uitgangspunt van onze organisatie.

Contracteerbeleid voor tandartsen, mondhygiënisten, tandprothetici, 
orthodontisten en instellingen voor mondzorg

Twee samenwerkingsvormen; u kiest wat bij u past
We bieden twee verschillende samenwerkingsvormen: leveringsvoorwaarden en de basisovereenkomst. U kiest de vorm  
die het beste bij uw praktijk past2.

Op basis van de ‘Leveringsvoorwaarden’ kunt u rechtstreeks bij ons declareren zonder handtekening. De basis-
overeenkomst biedt u aanvullende voordelen, bijvoorbeeld het declareren van het verzekerde én het onverzekerde deel,  
een kortere betalingstermijn, overname van het debiteurenrisico en mogelijkheden om machtigingsvrij3 te werken. 

Voor een basisovereenkomst stellen wij eisen aan uw praktijkvoering. Bijvoorbeeld dat u minimaal 1 jaar garantie geeft  
op bepaalde behandelingen.

De basisovereenkomst: meer machtigingsvrij werken 
Kiest u voor een basisovereenkomst? Dan kunt u voor specifieke behandelingen aanvullende addenda afsluiten, 
bijvoorbeeld voor implantologie. Hierin maken we afspraken over extra kwaliteit en garanties. In ruil daarvoor krijgt  
u uitgebreidere mogelijkheden om machtigingsvrij te werken. Meer over deze addenda leest u in de schema op pagina 10.

Overname debiteurenrisico
In 2013 zijn er verschillende systemen binnen Achmea voor de overname van het debiteurenrisico4. 

Als u kiest voor een basisovereenkomst tekent u voor overname van het debiteuren- en incassorisico voor declaraties aan 
Agis, OZF en TakeCareNow!. Daarnaast kunt u kiezen of u het debiteurenrisico over laat nemen door de overige labels van 
Achmea of dat deze labels u alleen het verzekerde deel uitbetalen. 
U declareert de hele behandeling bij Agis, OZF en TakeCareNow!, dit geldt zowel voor behandelingen uit de basis- als 
aanvullende verzekering, en krijgt het hele bedrag uitbetaald. Het niet gedekte deel wordt in rekening gebracht bij de cliënt. 
Als u via een servicebureau declareert wordt het debiteuren- en incassorisico niet overgenomen.

Bij de overige labels van Achmea krijgt u de volledige nota vergoed. Achmea int via DFA het niet-verzekerde deel bij de 
cliënt. Mocht dit niet lukken binnen vijf maanden dan wordt de nota teruggelegd bij de zorgverlener. Dit incassorisico kan 
afgekocht worden bij DFA. 

Inkoopbeleid mondzorg 2013

4  FBTO en de volmachten van Avéro Achmea kennen alleen leveringsvoorwaarden en nemen het debiteurenrisico niet over.

2  De basisovereenkomst wordt afgesloten voor alle labels met uitzondering van FBTO en de volmachten van Avéro Achmea.
3  U kunt meer informatie over ons machtigingenbeleid vinden op www.achmeazorg.nl onder machtigingen.
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Overzicht contracteerbeleid
Hieronder vindt u een schematisch overzicht van het contracteerbeleid. Daarna volgt een verdere uitwerking.

A. Leveringsvoorwaarden 

•	 Rechtstreeks	declareren	zonder	handtekening.
•	 U	krijgt	alleen	het	verzekerde	deel	vergoed,	de	rest	wordt	afgewezen.
•	 Betaaltermijn	30	dagen.
•	 Kan	ook	via	factoringmaatschappijen.
•	 Voorwaarde:	u	handelt	in	overeenstemming	met	de	geldende	wet-	en	regelgeving.

B. Basisovereenkomst 

De basisovereenkomst wordt digitaal afgesloten. U tekent voor overname van het debiteuren- en incassorisico voor 
declaraties aan Agis, OZF en TakeCareNow!. Daarnaast kunt u kiezen of u het debiteurenrisico over laat nemen door  
de overige labels van Achmea of dat deze labels u alleen het verzekerde deel uitbetalen. 

Wij stellen een aantal voorwaarden aan het afsluiten van een basisovereenkomst:
•	 	Mondhygiënisten	en	tandprothetici	zijn	in	het	bezit	van	een	diploma	en	staan	ingeschreven	in	het	register	van	hun	

beroepsorganisatie.
•	 Tandartsen	zijn	BIG-geregistreerd.
•	 Orthodontisten	zijn	BIG-geregistreerd	en	staan	ingeschreven	in	het	Specialistenregister	van	de	NMT.
•	 U	declareert	via	Vecozo,	via	een	servicebureau	of	clearing	house.
•	 U	en	uw	medewerkers	staan	vermeld	in	het	AGB-register	van	Vektis.
•	 U	hebt	een	website	met	etalage-informatie	over	de	organisatie	en	faciliteiten	van	de	praktijk;
•	 U	handelt	volgens	de	professionele	standaard	en	hanteert	de	richtlijnen	voor	uw	beroepsgroep.
•	 U	verklaart	dat	de	praktijk	voldoet	aan	de	veldnormen	en	wettelijke	eisen	op	het	gebied	van	hygiëne	(WIP).
•	 	Indien	er	met	röntgenstraling	wordt	gewerkt	is	er	een	stralingsdeskundige	aangewezen	in	de	praktijk	die	beschikt	over	

stralingsdeskundigheid niveau 5AM.
•	 De	zorg	wordt	verleend	door	zorgverleners	die	de	Nederlandse	taal	beheersen;
•	 U	geeft	minimaal	1	jaar	garantie	op	protheses,	restauraties,	kroon-	en	brugwerk	en	implantologie.

naam zorgaanbieders hand
tekening

garantie gedeelte lijk
machtigings 
vrij

betaal
termijn

vergoeding innen 
onverzekerde 
deel

overig

A leveringsvoorwaarden tandarts, 
mondhygiënist, 
tandprotheticus, 
orthodontist, instelling 
voor mondzorg

nee nee minimaal 30 dagen uitsluitend 
verzekerde 
deel

nee nvt

B1 basisovereenkomst 
variant A

tandarts, 
mondhygiënist, 
tandprotheticus, 
orthodontist, instelling 
voor mondzorg

ja 1 jaar deels 15 dagen tot maximum
bedragen
Nza

Agis, OZF, 
TakeCareNow! 
volledig indien  
AV en tot max  
€ 2000 overige 
labels:  
5 maanden 
indien oninbaar 
dan retour

mogelijk heid 
tot het 
afsluiten  
van addenda; 
vermelding  
op website

B2 basisovereenkomst 
variant B

tandarts, 
mondhygiënist, 
tandprotheticus, 
orthodontist, instelling 
voor mondzorg

ja 1 jaar deels 15 dagen tot maximum
bedragen
Nza

Agis, OZF, 
TakeCareNow! 
volledig indien  
AV en tot max  
€ 2000 overige 
labels:  
5 maanden 
indien oninbaar 
dan retour

mogelijk heid 
tot het 
afsluiten  
van addenda; 
vermelding  
op website

C1 addendum  
preventie jeugd

tandarts, 
mondhygiënist

ja nvt nvt zie basisovereenkomst

C2 addendum implantologie 
tandarts

tandarts ja 2 jaar ja zie basisovereenkomst

C3 addendum angst tandarts ja nvt ja zie basisovereenkomst
C4 addendum narcose tandarts ja nvt ja zie basisovereenkomst
C5 addendum gnathologie tandarts ja nvt ja zie basisovereenkomst
C6 addendum implantologie 

tand protheticus
tandprotheticus ja 2 jaar ja zie basisovereenkomst

Uw voordeel
•	 Mogelijkheid	tot	het	afsluiten	van	addenda.
•	 	U	krijgt	de	volledige	nota	uitbetaald	en	Agis	(OZF	of	TakeCareNow!)	int	het	niet	verzekerde	deel	bij	haar	verzekerden	

(mits de cliënt over een aanvullende verzekering beschikt).
•	 	Indien	u	daarvoor	kiest	betalen	de	overige	labels	van	Achmea	(met	uitzondering	van	FBTO	en	de	volmachten	van	 

Avéro Achmea) u de volledige nota uit en proberen het niet verzekerde deel binnen vijf maanden te innen bij haar 
verzekerden.

•	 Betaaltermijn	15	dagen.
•	 Aantal	behandelingen	machtigingsvrij.
•	 	Vermelding	op	de	Zorgzoekers	van	de	diverse	labels	van	Achmea.	

C. Addenda

Voor een aantal specifieke behandelingen is het mogelijk een addendum af te sluiten waarin afspraken worden gemaakt 
over extra kwaliteit en garanties in ruil voor uitgebreidere mogelijkheden om machtigingsvrij te werken. De vragenlijsten 
voor de addenda worden digitaal ingevuld. 
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4. ADDENDUM NARCOSEBEHANDELINGEN TANDARTS

Voorwaarden
•	  U hebt een basisovereenkomst.
•	  U bent een erkende kindertandarts, tandarts 

angstbegeleiding of tandarts gehandicaptenzorg 
of hebt naar de mening van Achmea voldoende 
expertise.

•	  Niet gedifferentieerde tandartsen werken voor de 
indicatiestelling samen met een klinisch psycholoog.

•	  U volgt de richtlijnen zoals beschreven in het VBTGG 
werkdocument ‘Tandheelkundige behandeling onder 
algehele anesthesie op locatie’.

•	  De anesthesioloog werkt volgens de NVA
standpunten en richtlijnen t.a.v. de perioperatieve 
zorg en moet kunnen beschikken over anesthesie
apparatuur volgens het NVAstandpunt;

•	  De locatie voldoet aan de eisen van de Inspectie 
Volksgezondheid.

•	  Er zijn schriftelijke afspraken gemaakt met een 
ziekenhuis in geval van complicaties tijdens of na de 
narcosebehandeling.

•	  Er is een protocol voor de voor en nabehandeling.
•	  U draagt er zorg voor dat de patiënt een 

angstbegeleidingstraject volgt.

Uw voordeel 
 > De narcose bij kinderen mag machtigingsvrij 

gedeclareerd worden evenals de begeleiding en 
voorlichting rondom de narcosebehandeling.

5. ADDENDUM GNATHOLOGIE

Voorwaarden
•	  U bent een gedifferentieerde tandarts gnatholoog en 

staat ingeschreven in het register van de NVGPT.
•	  U hebt een verwijspraktijk voor gnathologie.

Uw voordeel
 > De gnathologische behandeling kan onder 

voorwaarden machtigingsvrij gedeclareerd worden.
 > U kunt (eenmalig) kiezen of u volgens de UPTcodes 

of uurtarief behandelt.

6. ADDENDUM IMPLANTOLOGIE TANDPROTHETICI

Voorwaarden
•	  U hebt een basisovereenkomst.
•	  U bent na 2001 afgestudeerd aan de Hogeschool 

Utrecht óf hebt de ACTAcursus ‘Van kunstgebit tot 
klikprothese’ met goed gevolg afgelegd.

•	  U hebt een schriftelijk samenwerkingsverband met 
een kaakchirurg of tandartsimplantoloog waarin 
minimaal vastgelegd is wie voor welk deel van de 
behandeling verantwoordelijk is en wie de nazorg van 
de implantaten doet. De indicatie voor implantaten 
wordt gesteld door de kaakchirurg of tandarts
implantoloog. Als u samenwerkt met een kaakchirurg 
hebt u afspraken gemaakt met een tandarts en/of 
mondhygiënist voor regelmatige controles en nazorg 
van de implantaten. 

•	  U geeft 2 jaar garantie op behandelingen die onder 
het addendum vallen.

•	  U bent bereid op basis van no cure no pay te werken.

Uw voordeel 
 > U kunt onder voorwaarden machtigingsvrij 

behandelen m.u.v. mesostructuur en (vervangings)
protheses op implantaten in de bovenkaak.

Hieronder vindt u een overzicht van de voorwaarden 
en voordelen van de diverse addenda. Een aantal 
voorwaarden wordt nader uitgewerkt in de betreffende 
addenda waarvan voorbeelden in te zien zijn op www.
achmeazorg.nl/mondzorg. 

1. ADDENDUM PREVENTIE JEUGD

Tandartsen en mondhygiënisten kunnen dit addendum 
afsluiten. Achmea ontwikkelt een benchmark 
waarin de zorgverlener gespiegeld wordt aan andere 
zorgverleners op, onder andere, het gemiddeld 
aantal sealants per verzekerde, gemiddeld aantal 
fluorideapplicaties, gemiddeld aantal röntgenfoto’s, 
gemiddeld aantal vullingen en het percentage 
patiënten onder de 18 jaar waarbij binnen de 
meetmethode een periodieke controle is uitgevoerd.
De spiegelinformatie wordt gebruikt als input voor 
het doorontwikkelen van het contracteerbeleid 
preventie jeugd. Op basis van dat beleid wordt bepaald 
wie in 2014 in aanmerking komt voor een opslag. 
Voor 1 september 2013 worden de criteria aan de 
contractant meegedeeld. In het 4e kwartaal van 2013 
stuurt Achmea spiegelinformatie naar de individuele 
zorgverlener.

Voorwaarden
•	 U hebt een basisovereenkomst.
•	  U werkt volgens de richtlijn mondzorg voor jeugdigen 

van de NMT en NVvK.
•	  U roept de patiënt op voor periodieke controle.
•	  U vermeldt in de patiëntendossiers het behandelplan 

waarin voor de kortere termijn de tandheelkundige 
behandeling(en) van één of meer specifieke 
problemen (cariëslaesies), indicatie en oplossing 
wordt beschreven.

•	  U vermeldt daarnaast in het patiëntendossier het 
zorgplan. Daarin wordt het overzicht vastgelegd 
van ondersteunende, preventieve en curatieve 
handelingen en de achtergronden, leidend tot 
diagnose en prognose. Tevens vermeldt u wat nodig 
is om het gestelde zorgdoel te kunnen bereiken of 
handhaven, inclusief wenselijke evaluatiemomenten, 
tijdsperioden en betrokken zorgverleners.

•	  U geeft bij afsluiting van het addendum aan hoeveel 
patiënten tussen 2 en 18 jaar ingeschreven staan 
in de praktijk die verzekerd zijn bij de labels van 
Achmea.

Uw voordeel
 >  Een toeslag van 3% op de preventiecodes voor de 

jeugd (deze toeslag wordt uitsluitend betaald als  
het correcte bedrag wordt gedeclareerd).

2. ADDENDUM IMPLANTOLOGIE TANDARTS

Voorwaarden
•	  U hebt een basisovereenkomst.
•	  U bent aangesloten bij de klachtencommissie van  

de NMT of ANT.
•	  U bent erkend door de NVOI óf
   hebt geregistreerde scholing voor implantologie 

gevolgd;
   hebt geregistreerde nascholing op het gebied  

van implantologie gevolgd;
   overlegt op verzoek een lijst met 75 werkstukken 

van de laatste 5 jaar;
   plaatst per jaar bij minimaal 20 Achmea

verzekerden implantaten.
•	  U geeft 2 jaar garantie op behandelingen die onder 

het addendum vallen.
•	  U bent bereid op basis van no cure no pay te werken.
•	  U bent verantwoordelijk voor de hele zorgketen  

(van de indicatie van de implantaten tot plaatsen  
van de prothese en nacontroles).

Uw voordeel 
 >  Machtigingsvrij plaatsen van 2 implantaten met 

bijbehorende mesostructuur en klikgebit in de  
zeer sterk geslonken edentate onderkaak. 

3. ADDENDUM ANGSTBEHANDELINGEN TANDARTS

Voorwaarden
•	  U hebt een basisovereenkomst.
•	  U bent een erkende kindertandarts of tandarts 

angstbegeleiding of hebt naar de mening van Achmea 
voldoende expertise. Dit wordt vastgesteld op basis 
van een door u ingevulde vragenlijst.

•	  De diagnose wordt bij volwassenen gesteld op 
basis van een angstanamnese en geanalyseerde 
angstscore vragenlijsten en de eisen volgens de 
richtlijnen van ‘de Centrumindicatie’ (COBIJT).  
Bij kinderen wordt de diagnose gesteld op basis van 
een gestructureerde anamnese, de leeftijd van het 
kind en de hoeveelheid tandbederf.

•	  De behandeling is erop gericht de patiënt 
gedragsmatig zo te beïnvloeden dat tandheelkundige 
behandeling mogelijk wordt en de angst hanteerbaar. 

Uw voordeel 
 > 6 uur machtigingsvrij voor behandelingen vallend 

onder artikel 2.7 lid 1b, extreme angst.

CONTRACTEERWIJZE

Het proces van contractering verloopt geheel 
digitaal. Alle mondzorgaanbieders in Nederland, 
die onder dit contracteerbeleid vallen, krijgen  
in december 2012 een aanbiedingsbrief met  
een inlogcode. 
Via de website www.zorgverlenersportaal.nl kan 
een vragenlijst ingevuld worden waarna vervolgens 
aan de hand van de gegeven antwoorden de 
contractsoort verschijnt. In sommige gevallen 
wordt de aanvraag handmatig beoordeeld wordt  
en krijgt u iets later uitsluitsel krijgt of u in 
aanmerking komt voor de overeenkomst of 
addendum.
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Contactgegevens 

Bij vragen kunt u terecht op www.achmeazorg.nl. 
Hier vindt u naast de overeenkomst in digitale vorm 
ook de meest recente informatie en de antwoorden 
op de meest gestelde vragen terug.

Voor vragen over het inkoopbeleid:
Achmea divisie Zorg & Gezondheid
Zorginkoop Binnendienst
Postbus 444
2300 AK Leiden
www.achmeazorg.nl/mondzorg 
zorginkoop.mondzorg@achmea.nl 

Voor uw vragen over het declareren in 2013,  
het afsluiten en de status van uw contract,  
kunt u tussen 9.00 en 17.00 uur ook bellen naar  
0900 – 465 66 79 (€ 0,05 per minuut).

Disclaimer
De informatie die u aantreft is ontleend aan 
betrouwbare bronnen, maar voor de juistheid en 
volledigheid kan niet worden ingestaan. 
Aan de informatie die in deze brochure is 
opgenomen kunt u geen rechten ontlenen.

Ontwerp Creatieve Diensten      180100227
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