Geachte klant,
Uit een aantal reacties op onze laatste nieuwsbrief, menen wij op te kunnen maken dat een en ander
voor u niet helemaal duidelijk kan zijn. Daarom hierbij een toelichting waardoor de “code C88” voor
u hopelijk begrijpelijker wordt. De verrichtingen die een tandarts in Nederland mag declareren, zijn
door onze overheid in de hoedanigheid van de NZa, Nederlandse Zorgautoriteit, opgesteld en
vastgelegd in “de Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg”. De NZa heeft daarin
declaratie bedragen en declaratie codes wettelijk vastgelegd. Houd je je als tandarts niet aan deze
codes, dan pleeg je een economisch delict. Je kunt als tandarts zelf geen codes bedenken en/of
zelfstandig toevoegen, ook dat is een delict.
De code C88, toeslag voor extra maatregelen in verband met SARS-CoV-2, is recent door de NZa
toegevoegd aan “de Beleidsregel tandheelkundige zorg” , niet een code dus die wij zelf verzonnen
hebben en op eigen gelegenheid zo maar even aan de tarievenlijst onrechtmatig toegevoegd
hebben.
De kosten die wij extra moeten zijn gaan maken, naast het volledig omgooien van de
praktijkorganisatie en een praktijk sluiting van ruim vijf weken, zijn veelomvattend. Naast dat we een
aantal verbruiksartikelen zeer veel meer zijn gaan gebruiken, zijn de kosten van de meeste
verbruiksmaterialen, als ze al ruim voor handen zijn, exorbitant gestegen. Dit geldt voor de juiste
chirurgische mondmaskers, hand- en oppervlaktedesinfectans, handschoenen, tissues etc. Daarnaast
hebben we extra kosten moeten maken om de social distancing te kunnen waarborgen voor onze
klanten en ons personeel. Verder krijgen we te maken met extra tijd voor triage en met nog veel
meer grotere en kleinere onkosten. Maar bijna het belangrijkste is de beperking van het aantal
mensen in de wachtkamer. Dat mogen er niet te veel zijn. Dat betekent dat we uitloop moeten zien
te voorkomen en daarom elke afspraak zeker zo’n 15% in tijd verlengen. Binnen die langere afspraak
kunnen er niet méér declarabele verrichtingen uitgevoerd worden, waardoor het totaal aantal
behandelingen per tijdseenheid sterk teruggelopen is. Dit alles om de veiligheid van onze klanten te
waarborgen.

Met vriendelijke groet,
Team PC2-tandartsen

