
 

Gebouw ’t Hart, Orteliuslaan 750 3528 BB Utrecht | Postbus 4141 3502 HC Utrecht | 030 60 76 276 | info@knmt.nl

    kvk 40476797 | IBAN NL48ABNA0568476441

Gebouw ’t Hart, Orteliuslaan 750 3528 BB Utrecht | Postbus 4141 3502 HC Utrecht | 030 60 76 276 | info@knmt.nl

    kvk 40476797 | IBAN NL48ABNA0568476441

 

 

1/2 

Datum 26 februari 2019 

  

  

  

  

  
Betreft handelwijze VGZ met betrekking tot  inkoopbeleid implantaten 

 

 

Geachte mevrouw, 

 

 

U heeft ongetwijfeld kennisgenomen van alle commotie in de mondzorgwereld, die is 

ontstaan vanwege het centrale inkoopbeleid van implantaten van VGZ. Werkelijk alle 

geledingen in de mondzorg hebben grote problemen met dit beleid. ACTA, NVOI, ONT, 

ANT, implantaatleveranciers en KNMT hebben getracht om VGZ te bewegen haar beleid 

aan te passen. 

Feit is dat VGZ zich dat niet heeft aangetrokken en doorgaat op de ingeslagen weg. De 

KNMT heeft tot vorige week getracht in overleg met de VGZ tot aanpassingen te komen in 

haar beleid. Dat is helaas niet gelukt, omdat VGZ niet wil praten over het beleid 2019. 

 

De KNMT heeft op 6 februari jl. een uitgebreide brief aan de directie Toezicht en 

Handhaving van de NZa gestuurd. Hierin maken wij met voorbeelden heel duidelijk dat 

VGZ naar onze mening handelt in strijd met diverse NZA-regels en vragen wij derhalve om 

een snelle reactie. Op onze brief ontvingen wij op 8 februari jl. een kort formeel mailbericht 

van de NZa dat de brief in behandeling wordt genomen samen met alle andere soortgelijke 

klachten tegen VGZ. 

 

Op 19 februari jl., twee weken na verzending van de brief, hebben wij nog niets van de NZa 

mogen vernemen. Om die reden heeft de KNMT een mailbericht aan de NZa gestuurd met 

het dringende verzoek om overleg, want inmiddels heeft VGZ laten weten door te gaan 

met het centrale inkoopbeleid en dat zelfs te gaan uitbreiden in de komende jaren. 

 

Tot onze verbazing ontvingen wij binnen een half uur een mail van de NZa, waarin wordt 

aangegeven dat onze brief zorgvuldig wordt behandeld en dat de NZa zo nodig contact 

met de KNMT opneemt. Er staat een wettelijke termijn van acht  weken voor een 

handhavingsverzoek en die termijn kan nog worden verlengd. Een webbericht op de NZa-

site, dat het inkoopbeleid van VGZ wordt onderzocht, wordt niet nodig geacht. 

 

Nederlandse Zorgautoriteit 
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De KNMT dringt nogmaals aan op een spoedige behandeling, om de volgende redenen: 

 Binnenkort dienen zorgverzekeraars hun inkoopbeleid 2020 te publiceren; 

 Naar de mening van de KNMT heeft VGZ gehandeld in strijd met een aantal NZa-

regels; 

 De rechten van de verzekerden van VGZ (en dus de patiënten van onze leden)  

staan onder druk, want de kwaliteit, toegankelijkheid en keuzevrijheid van de 

mondzorg zijn in het geding; 

 De onrust in alle geledingen van de beroepsgroep is erg groot. 

 

De KNMT betreurt deze terughoudende opstelling van de NZa en verzoekt nogmaals om 

snelle actie. Uiteraard zijn wij beschikbaar voor een nadere toelichting. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mr. Dr. W.G. Brands, tandarts 

Voorzitter KNMT 

 

 

 

 


