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             Aantal op uw AGB gedeclareerde prestaties per groep

Omschrijving Codes Aantal Codes Aantal

Periodieke controle C11 1.452 A10 1.430

Prev. voorlichting M01 2.103 X10 2.139

Gebitsreiniging M03 1.155 X21 35

Fluoride M10, M20 943 V71-74 / V81-84 / V91-94 2.293

Sealant V30, V35 1.215 Overig 7.388

Toelichting op monitor
Waarom ontvang ik deze informatie en wat kan ik ermee?

Door u inzicht te geven in uw declaratiegedrag en dit te vergelijken met landelijke cijfers (al dan niet gecorrigeerd naar uw verzekerdenpopulatie)

verwachten wij u handvatten te  bieden om uw praktijkbeleid te evalueren en waar nodig bij te stellen.

Welke criteria zijn gebruikt voor het selecteren van gegevens? 

De gegevens in deze analyse zijn geselecteerd op basis van de volgende kenmerken:

         De patiënt is jonger dan 18 jaar oud.

         De behandeling is vergoed vanuit de basisverzekering.

         De behandeling is vergoed door Zilveren Kruis, Interpolis, Avéro of OZF

Hoe hebben wij uw declaratiegedrag vergeleken met andere praktijken?

Uit onderzoek is gebleken dat er een verband is tussen de sociaal economische status van verzekerden (SES) en de zorgconsumptie binnen 

de mondzorg. Om de spiegelinformatie meer betekenis te geven heeft Zilveren Kruis uw praktijk daarom niet alleen vergeleken met landelijke gegevens, 

maar ook met een peergroup. De peergroup bestaat uit alle verzekerden die op basis van de SES vergelijkbaar zijn met de verzekerdenpopulatie van  

uw praktijk.

De leeftijd van een patiënt is ook van invloed op de zorgconsumptie. We zien over het algemeen echter weinig variatie in de leeftijdsverdeling tussen

tandartspraktijken. Daarom hebben wij hier niet op gecorrigeerd. Volledigheidshalve hebben wij uw verdeling afgezet tegen de landelijke verdeling (diagram 8).

We leggen u graag uit hoe de berekeningen voor de peergroup zijn uitgevoerd.

Peergroup op basis van sociaal economische status (SES)

Voor het berekenen van een SES score is geen eenduidige werkwijze. Belangrijke indicatoren voor sociaaleconomische status zijn opleidingsniveau, 

beroepsstatus en hoogte van het inkomen. Zilveren Kruis heeft ervoor gekozen om op basis van de postcodes van verzekerden en inkomensgegevens 

van het CBS tot een SES waardering te komen per verzekerde.

Verzekerden zijn op basis van hun postcode onderverdeeld in drie groepen:

1.     SES laag, vergelijkbaar met 30% van de bevolking met gemiddeld de laagste inkomens

2.     SES midden, vergelijkbaar met 40% van de bevolking met gemiddeld modale inkomens

3.     SES hoog, vergelijkbaar met 30% van de bevolking met gemiddeld de hoogste inkomens

Na deze stap is gekeken naar het  landelijke gemiddelde per verzekerde per SES groep (laag/midden/hoog) voor de prestaties die zijn opgenomen in 

de grafiek ‘geïndexeerde verhouding aantal verrichtingen per verzekerde’ op het voorblad.

Om tot een waarde per SES-groep te komen is het aantal vergoede verrichtingen gedeeld door het aantal unieke verzekerden per jaar. Bijvoorbeeld het totale 

aantal vullingen voor SES-groep laag gedeeld door het aantal unieke verzekerden in SES-groep laag. Door het percentage  verzekerden in uw praktijk per 

SES- groep (A) te vermenigvuldigen met het gemiddelde aantal verrichtingen per SES-groep, de eerder genoemde waarde per SES-groep (B), komen we tot een 

totaalwaarde voor de peergroup waar uw praktijk mee vergeleken kan worden.

We illustreren dit aan de hand van een fictief voorbeeld:
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Tabel 1: voorbeeld van berekening waarde peergroup

Geïndexeerde verhouding aantal prestaties per verzekerde 

Om uw declaratiegedrag per prestatie met andere zorgverleners te kunnen vergelijken maken wij gebruik van een index. Het landelijk gemiddelde is daarbij 

ingesteld op 100 en de waarden van uw praktijk en de peergroup zijn hieraan gerelateerd. Een voorbeeld. Als het landelijk gemiddelde 2,5 vullingen per  

verzekerde is wordt dit ingesteld op 100. Als de peergroup een score van 2,325 heeft wordt dit geïndexeerd op 2,325 / 2,5 = 93. 

Als er bij uw AGB een score van 200 staat, dan betekent dit dat u 2x zoveel vullingen legt dan het landelijk gemiddelde.
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