
Verzekeringstechnische 
aspecten bij gebitsslijtage

Tatjana Robberts, adviserend tandarts Zilveren Kruis



Verzekeringstechnische 
aspecten bij gebitsslijtage

Onderwerpen

• Introductie

• Zorgverzekeringswet, verzekerde zorg

• Zorginstituut Nederland en  College Adviserend Tandartsen 

• Toetsingsrichtlijn slijtage en aanspraak

• Aanleveren aanvragen en casuïstiek



3

2 dagen per week adviserend 2 dagen per week eigen tandartspraktijk op 
tandarts voor het Zilveren Kruis Schiermonnikoog 

Tatjana Robberts, tandarts
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In 1811 opgericht als onderlinge waarborgmaatschappij Achlum. 39 Friese boeren en plattelandsnotabelen 
verzekerden daarmee hun onderling bezit tegen brand

2021 ruim 13.000 medewerkers,  5,1 miljoen verzekerden in de zorgverzekering

Merken:

Achmea De Friesland

Avéro Achmea Zilveren Kruis

Centraal Beheer FBTO

Interpolis

Woonfonds Pro Life

Eurocross ZieZo

Zilveren Kruis Achmea
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Besluit zorgverzekeringswet (2005)

Basis verzekering
Art 2.7.4: jeugdzorg
Art 2.7.5: kaakchirurgie en volledige prothese
Art 2.7.6: fronttandvervanging

Bijzondere tandheelkunde

Art 2.7.1 a: ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven 
afwijking van het tand-kaak-mondstelsel (bijzondere 
tandheelkunde bij gewone mensen)
b: niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke 
aandoening (gewone tandheelkunde bij bijzondere mensen)
c: medisch gecompromitteerd

Art 2.7.2: implantologie edentate kaak
Art 2.7.3: bijzondere orthodontie
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Artikel 2.7 lid 

1. Mondzorg omvat zorg zoals tandartsen die plegen te bieden, met dien verstande dat het 
slechts betreft tandheelkundige zorg die noodzakelijk is: 

a. indien de verzekerde een zodanige ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven 
afwijking van het tand-kaak-mondstelsel heeft dat hij zonder die zorg geen tandheelkundige 
functie kan behouden of verwerven, gelijkwaardig aan die welke hij zou hebben gehad als de 
aandoening zich niet zou hebben voorgedaan;

Oftewel…….

Er is pas sprake van bijzondere tandheelkunde als de gewone hulp voor de verzekerde niet 
voldoende is om een tandheelkundige functie te behouden of te verwerven die gelijkwaardig is aan 
de functie die hij zou hebben gehad zonder deze aandoening.

Besluit zorgverzekeringswet (2005)

Vademecum, 2018

https://www.cz.nl/-/media/zorgaanbieder/2018/mondzorg/vademecum-basispakket-tandheelkunde-en-wlz.pdf
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Van goede zorg verzekerd
Niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk

Zorginstituut Nederland

www.zorginstituutnederland.nl

https://www.zorginstituutnederland.nl/
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….gaat het vaak om de volgende afwijkingen:

• een oligodontie (ontbreken van meerdere tanden), waarbij het aantal niet-aangelegde elementen zo groot is dat er sprake 
is van een ernstige functiestoornis;

• een amelogenesis imperfecta (afwijking van het tandglazuur) van ernstige 
aard, dan wel een omvangrijke glazuuraantasting van niet-carieuze aard, een 
en ander tenzij de tandboog ernstig is gemutileerd;

• een kaakorthopedische afwijking, maar alleen als deze behoudens medische contra-indicatie, door middel van een 
osteotomie (chirurgische ingreep waarbij een stuk bot wordt doorgesneden) gecorrigeerd behoort te worden en daarbij 
een prothetische voor- of nabehandeling noodzakelijk is;

• ernstige cranio-mandibulaire dysfunctie (klachten die uitgaan van het kaakgewricht en/of kauwspieren);

• een blijvend dento-alveolair defect (een defect ten gevolge van) een ongeval, tenzij ten tijde van het ongeval naar 
tandheelkundige opvattingen onvoldoende tandheelkundige functie aanwezig was of al was aangevuld met een partiële 
prothese of een frameprothese;

• een cheiloschisis, gnathoschisis of palatoschisis (gespleten lip-kaak en/of gehemelte);

• een oro-maxillo-faciaal defect (een uitgebreid defect aan de mond of kaak of het aangezicht), maar alleen als de toestand 
van het tand-kaakmondstelsel tot stabilisatie is gekomen.

Zorginstituut Nederland

≈ Gebitsslijtage
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• Sinds 1948

• 19 adviserend tandartsen

• Sinds 2001 wetenschappelijke vereniging

• Sinds 2017 opleiding adviserend tandarts

• CAT publiceert haar standpunten, w.o. de toetsingsrichtlijnen

College van Adviserend Tandartsen CAT

www.college-at.nl

http://college-at.nl/
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• 8 elementen of meer per kaak met Tooth Wear Index 3 of 4 (Smith & 
Knight ,1984)

• Pathologische slijtage

• Geen ernstig gemutileerde tandboog

• Geen uitgestelde zorg!

Toetsingsrichtlijn Slijtage

www.college-at.nl

http://college-at.nl/


14Smith & Knight, 1984

http://college-at.nl/
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• TWI 1: geen verlies van glazuur; cervicaal geen verandering van contour;

• TWI 2: blootliggend dentine op < 1/3 van het oppervlak buccaal, linguaal en occlusaal; incisaal
uitsluitend verlies aan glazuur; cervicaal defect < 1 mm diep;

• TWI 3: blootliggend dentine op ≥ 1/3 van het oppervlak buccaal, linguaal en occlusaal; incisaal
glazuur en substantieel dentine verlies maar nog geen blootliggende pulpa; cervicaal defect 1-2 
mm diep.

• TWI 4: compleet glazuur verlies, of  blootliggend secundair dentine/ pulpa buccaal, linguaal en 
occlusaal; incisaal blootliggend secundair dentine/pulpa; cervicaal defect > 2 mm diep of 
blootliggend secundair dentine/pulpa.

Toetsingsrichtlijn Slijtage

Smith & Knight, 1984

http://college-at.nl/
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• De toetsing vindt plaats per kaak. Hierbij kan het dus voorkomen, dat 
de ene kaak wel onder de aanspraken valt en de antagonerende kaak 
niet. Behandeling van de antagonerende kaak  is dan wel mogelijk, 
maar met eigen bijdrage. 

• Zorgindicatie ≠ Verzekeringsindicatie

Toetsingsrichtlijn Slijtage
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• Consultatie en diagnostiek specifiek gericht op de afwijking

• Gebitsherstel met composiet (dynamisch behandelconcept)

• Bescherming van het behandelresultaat met een splint of nightguard

Waarop is aanspraak?

Loomans et al, 2018
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Behandeling afgerond -> Afwijking gecompenseerd-> Aanspraak BT 
vervalt

Nazorg is dan geen aanspraak!

Waarop is aanspraak?
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Preventie van slijtage is geen aanspraak in de bijzondere 
tandheelkunde!
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(signaal: 1 of meer vlakken tot in het dentine)

Gambon et al, 2017
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• Omschrijving van het functionele probleem

• Aard, omvang van de slijtage (w.o. TWI)

• Etiologie en wat er al is gedaan

• Behandelplan

• Mondfoto’s en eventueel röntgenfoto’s

• Begroting voorzien van elementnummers

Aanleveren aanvragen
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Casus 1
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Casus 2 Wat voor indruk wekt u?

a. Dit is een bijzonder zorgvuldige collega die dit complexe plan 
bij onze verzekerde met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid tot een goed einde gaat brengen?

b. Mwoah
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Casus 2
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Casus 3
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