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<Aanhef>,  

 

 

Bijgaand ontvangt u de monitor mondzorg. Hierin hebben wij uw declaratiegedrag voor uw 

jeugdige patiënten gespiegeld aan een vergelijkbare patiëntenpopulatie. In deze brief leggen wij u 

uit waarom deze monitor is ontwikkeld en wat dit u kan opleveren. 

 

De monitor mondzorg is een middel om gepast gebruik gezamenlijk te bevorderen 

Zilveren Kruis is wettelijk verplicht vast te stellen of de gedeclareerde zorg feitelijk én terecht is 

geleverd. Een van de methoden die Zilveren Kruis hierbij toepast is het bevorderen van gepast 

gebruik. Het gepast gebruik gaat uit van zorg die passend is bij de zorgbehoefte van uw patiënt. 

Dus niet te veel maar ook niet te weinig en conform richtlijnen en protocollen 

 

Monitor mondzorg als instrument voor evaluatie behandelbeleid 

In de afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat er in het veld een sterke behoefte bestaat om 

spiegelinformatie te ontvangen. Deze spiegelinformatie op basis van declaratiegegevens van 

zorgverzekeraars kan u als zorgaanbieder immers helpen bij het evalueren van uw 

behandelbeleid.  

 

De meest gedeclareerde prestaties voor de jeugd zijn in kaart gebracht 

In de monitor kunt u zien op welke onderdelen uw praktijk afwijkt. We hebben de meest 

voorkomende prestaties gespiegeld aan een vergelijkbare patiëntenpopulatie. Hoewel we niet 

streven naar gemiddelde zorg, geeft het gemiddelde wel een beeld van wat gebruikelijk is binnen 

de beroepsgroep. Meer informatie over hoe wij zijn gekomen tot een vergelijkbare 

patiëntenpopulatie vindt u in de toelichting op de monitor. 
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Wij verzoeken u uw behandelbeleid te evalueren 

Mogelijk bent u verrast door onze resultaten, omdat tot op heden niet inzichtelijk was hoe uw 

declaratiegedrag zich verhoudt tot het declaratiegedrag van uw collega’s. Wij vertrouwen erop dat 

wij u met deze monitor en de toelichtingen in de bijlage handvatten bieden om uw praktijkbeleid te 

evalueren en waar nodig bij te stellen. Ook kunt u de monitor gebruiken als instrument bij het 

intercollegiaal overleg.  

 

Heeft u nog vragen? 

U kunt op werkdagen (tussen 9.00 uur en 17.00 uur) contact met ons opnemen op +31(0)33 445 

69 50 of via e-mail: monitormondzorg@zilverenkruis.nl. 

 

 

Hartelijke groet, 

 

Zilveren Kruis 

 

 

Jitse Kok 

Manager Naleving & Controle 

 

 

 

Bijlage(n) Uitlichting richtlijnen 
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Uitlichting richtlijnen 
 
Periodiek Mondzorgonderzoek  

De klinische Praktijkrichtlijn Periodiek Mondzorgonderzoek (PMO) (2007) beschrijft dat de aan te 

bevelen controletermijn tussen twee opeenvolgende PMO’s voor iedere individuele patiënt 

specifiek bepaald dient te worden en tegemoet moet komen aan zijn of haar individuele behoeften 

en wensen. De termijn wordt gebaseerd op een analyse van aanwezige ziekteverschijnselen, 

risicofactoren en beschermende factoren en de progressiekans op ziekte. De controletermijn moet 

zodanig worden bepaald dat de progressie van de afwijking of ziekte betrouwbaar waarneembaar 

zal zijn op het moment van het volgende PMO, met dien verstande dat preventieve interventie 

nog mogelijk is c.q. een onderhoudsbehandeling (stoppen van progressie voordat er klachten 

optreden) nog kan worden uitgevoerd. Standaard controletermijnen voor alle verzekerden, 

bijvoorbeeld halfjaarlijks zonder in achtneming van de individuele mondgezondheid, zijn niet 

conform de richtlijn. 

 

Preventieve mondzorg 

Volgens de tariefbeschikking tandheelkundige zorg van de NZa valt het geven van voorlichting, 

aanwijzingen en adviezen over preventief gedrag en/of preventieve maatregelen binnen de 

verrichting C11, voor zover deze niet meer dan 5 minuten in beslag nemen. De eerste 5 minuten 

van deze behandelingen vallen onder de periodieke controle en mogen niet met een M01 of M03 

gedeclareerd worden. 

 

Sealants  

Volgens de NVvK - Richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen (2012) en het Advies Preventie 

Fissuurcariës (2012) van het Ivoren Kruis is sealen alleen aangewezen bij elementen met tekenen 

van cariës in combinatie met cariësactiviteit of in combinatie met een verhoogd cariësrisico. 

“Tijdens periodieke mondonderzoeken dient zorgvuldige diagnose van de occlusale vlakken 

plaats te vinden en te worden genoteerd, opdat eventuele initiatie of progressie van cariës kan 

worden vastgesteld. Dit bepaalt de urgentie van behandeling. Wanneer er onzekerheid is over de 

laesieactiviteit (urgentie laag tot midden), kan de behandelaar terughoudend zijn in zijn 

behandelkeuze.” De indicatie voor sealants wordt altijd per element gesteld. “Het aanbrengen van 

fissuurlakken zonder selectie van cariësactieve vlakken zal leiden tot overbehandeling.” 

 

Fluorideapplicatie 

In het Advies Cariëspreventie (2011) van het Ivoren Kruis worden basisadviezen gegeven die 

voor iedereen gelden. Het betreft zelfzorgadviezen over de mondhygiëne, fluoridegebruik en 

voeding. Het basisadvies fluoride is twee maal per dag te poetsen met een fluoridetandpasta. 

Aanvullende adviezen zijn er voor mensen met cariësactiviteit. Belangrijk is dat bij cariësactiviteit 

tenminste de basisadviezen worden opgevolgd en zo nodig worden aangepast aan de individuele 

situatie. Aanvullende adviezen als professionele fluoride toepassingen zijn geïndiceerd als de 

basisadviezen niet uitgevoerd kunnen worden of aanvullende zelfzorgadviezen over 

mondhygiëne, fluoridegebruik en voeding niet leiden tot een verlaagd cariësrisico. 
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Röntgenopnamen 

Volgens de KNMT Richtlijn Tandheelkundige Radiologie (2013) mogen röntgenopnamen alleen 

gemaakt worden als daar een medische reden voor is en het voordeel van die opname voor de 

patiënt opweegt tegen de kans op nadelige effecten. Individuele gezondheidsrisico’s als gevolg 

van tandheelkundige radiologie zijn beperkt, maar zijn groter in de jongere leeftijdsgroepen. 

Individuele kenmerken en de diagnostische vraagstelling, mede gebaseerd op het klinisch 

mondonderzoek, zijn daarom leidend in de indicatie voor het maken van röntgenopnamen. Ook 

de keuze voor de meest geschikte opnametechniek wordt bepaald aan de hand van de 

individuele diagnostische vraagstelling. In de Richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen (2012) staat dat 

als er tijdens het klinische onderzoek tenminste één nieuwe actieve cariëslaesie wordt 

vastgesteld, het aan te bevelen is bitewing röntgenopnamen te maken en vervolgens opnieuw na 

een periode die afhankelijk is van risicofactoren en beschermende factoren én de aanwezigheid 

van nieuwe en/of progressie van bestaande cariëslaesie. De frequentie varieert in het algemeen 

tussen de 24 en 48 maanden. De indicatie voor panoramische opnamen is vooral gelegen op het 

terrein van de groei en gebitsontwikkeling.  

 
Onderling verband tussen prestaties 

In de monitor en deze brief zijn een aantal losse onderwerpen extra belicht, uiteraard moeten de 

verschillende onderdelen van ons onderzoek in samenhang worden gezien. Bij een praktijk die 

extra aandacht besteed aan preventie verwachten wij bijvoorbeeld minder restauratie met een 

groter percentage verzekerden dat geen vullingen kreeg en minder grote vullingen. 

 


