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datum    

25 augustus 2016  
betreft kenmerk  

Niet gecontracteerd tarief        

 

 

Geachte      , 

 

Vanaf 15 september 2016 hanteren de zorgverzekeraars van Coöperatie VGZ UA een 

“restitutietarief” voor implantologie behandelingen uitgevoerd door niet gecontracteerde 

zorgaanbieders.  

 

Wat houdt dit in? 

In artikel 1.4 van de verzekeringsvoorwaarden van onze naturapolissen is geregeld dat, 

indien een verzekerde die naar een zorgaanbieder gaat waarmee wij voor de betreffende zorg 

geen overeenkomst hebben gesloten, de verzekerde mogelijk een gedeelte van de kosten zelf 

moet betalen. Dit gedeelte is uitgedrukt in een percentage en noemen wij het restitutietarief. 

 

Rekenvoorbeeld:  

Een implantaatgedragen prothese in de onderkaak kost €1000,-. Conform de betreffende 

polisvoorwaarden wordt  80% vergoed voor de behandeling bij een niet-gecontracteerde 

zorgaanbieder. Daarnaast geldt voor een prothese op implantaten een eigen bijdrage van 

€125,-. Wij vergoeden hier (€1000 * 80%) minus €125,- eigen bijdrage =  €675,-. 

 

Tot op heden is het restitutietarief bij behandeling door een niet gecontracteerde 

zorgverlener niet toegepast in onze machtiging en declaratieverwerking. Vanaf 15 september 

2016 handhaven wij onze verzekeringsvoorwaarden en passen we het restitutietarief toe. 

 

Wat betekent dit voor u?  

Aanvragen voor een behandeling implantologie, rebasing, door zorgaanbieders die niet 

gecontracteerd zijn voor Implantologie worden vanaf 15 september 2016 vergoed conform 

de polisvoorwaarden van de verzekerde. 

 

Dit betekent dat onze verzekerden met een naturapolis vanaf 15 september 2016 geen 

volledige vergoeding ontvangen voor de door u verleende implantologische zorg. Dit blijkt 

ook uit de machtiging die onze verzekerde ontvangt. Uw declaratie wordt tot maximaal het 

gemachtigde bedrag uitgekeerd. De eigen bijdrage die de verzekerde verschuldigd is, wordt 

aan u vergoed als de verzekerde hier vanuit de aanvullende verzekering voor verzekerd is. 

http://www.coöperatievgz.nl/
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Verzekerden die voor 15 september 2016 een toestemming hebben ontvangen, krijgen in 

2016 hun behandeling vergoed conform de afgegeven machtiging. 

 

Ketenzorg implantologie 

Wij contracteren behandelingen implantologie via de ketenleider implantologie, de tandarts-

implantoloog. De tandarts-implantoloog vraagt in één keer toestemming aan en is ook de 

enige declarant voor de gehele behandeling. Wellicht kunt u in samenwerking met de 

tandarts-implantoloog in uw regio een rol blijven vervullen bij de implantologische 

behandeling tegen een andere vergoeding dan het restitutietarief. 

 

Mocht u nog vragen hebben dan beantwoorden wij deze graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de zorgverzekeraars van Coöperatie VGZ UA 

 

 

 

Hans van Noorden 

Directeur Zorginkoop 
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