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Al eerder heb ik mijn zorgen geuit over 
de huidige verhouding tussen tandarts, 
patiënt en zorgverzekering. Ondanks 
dat de praktijken waar ik werk geen 
contracten hebben afgesloten met ver-
zekeringsmaatschappijen, worden mijn 
behandelingen wel dagelijks door deze 
verzekeringspartij beïnvloed. U kent het 
wel; patiënten stellen behandelingen uit 
tot volgend jaar en bellen in december 
op of ze niet nog een kroon kunnen laten 
plaatsen om hun budget maar zo opti-
maal mogelijk te kunnen benutten. Ik geef 
deze patiënten overigens groot gelijk; 
geld weggooien is ook zonde, nietwaar? 
Hoe onschuldig dit misschien ook lijkt, de 
gevolgen zijn vergaand. Behandelingen 
worden onnodig uitgesteld en behandel-
keuzes worden gemaakt onder invloed 
van de verzekeringspolis.  

Even een paar feitjes. Jaarlijks komt er 
ongeveer 1,8 miljard euro aan premies 
voor de aanvullende tandheelkundige 
verzekering binnen, terwijl er slechts 1,2 
miljard wordt uitgekeerd aan de tand-
heelkundige zorgverlener. Er verdwijnt 
dus 600 miljoen (33%) in de gezamenlij-
ke pot van de zorgverzekering. Inmiddels 
mag het iedereen betrokken bij de tand-

heelkundige zorgverlening duidelijk zijn 
dat het huidige UPT-systeem toe is aan 
modernisering. Maar in plaats van mee 
te denken aan een nieuw transparant 
declaratiesysteem en het overschot in te 
zetten voor verbetering van de zorgverle-
ning, doet de verzekeraar er alles aan om 
het huidige systeem met strakke hand na 
te leven. Zo worden willens en wetens de 
innovaties in de mondzorg gestagneerd. 
Constructieve vernieuwingen komen al-
leen maar vanuit de beroepsgroep en 
ik begin steeds meer te twijfelen aan de 
maatschappelijke betrokkenheid en wel-
willendheid van de huidige zorgverzeke-
raars. 

Een welkom alternatief (Ixorg) is vorig 
jaar gelanceerd door de KNMT. De KNMT 
constateerde toen al dat er een groeiende 
behoefte is om de financiering van mond-
zorg opnieuw vorm te geven. Ixorg is een 
tandheelkundige ongevallen verzekering 
gecombineerd met een spaarsysteem. 
Een goed alternatief voor de huidige aan-
vullende tandartsverzekering. Het aardige 
van dit spaarsysteem is dat alles aan het 
einde van het jaar gewoon blijft staan. 
Mocht de patiënt willen stoppen met 
Ixorg dan wordt het overgebleven budget 

gewoon teruggestort. Het systeem lijkt 
enorm flexibel; je kunt schuiven met pre-
mies, budgetten binnen het gezin en zelfs 
een klein tegoed opnemen. Door deze 
opzet is Ixorg erg interessant en heeft zij 
minimale invloed op de tandarts-patiën-
trelatie.  

Helaas is Ixorg niet voor iedereen ge-
schikt. Aangezien we binnenkort de wis-
selfase weer in gaan is het wellicht inte-
ressant om te weten voor wie wel. In mijn 
ogen is Ixorg geschikt voor mensen met 
een goede mondhygiëne en een redelijk 
gesaneerde dentitie, waarbij de komende 
jaren geen hoge kosten te verwachten 
zijn. Bij uitstek geschikt voor jong volwas-
senen, aangezien die met weinig moeite 
een flink budget op kunnen bouwen en 
hier later in een gezinssituatie mogelijk 
van kunnen profiteren. 

Kunt u het zich al voorstellen? Geen pati-
ent die meer na hoeft te gaan wat de ver-
zekering precies vergoedt.
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Tandartsen in Apeldoorn en Beekmans 

Tandartsen in Laren.
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Bewust kiezen
Mond & Zorgverzekering

Cavex Bite&White

• Vermindert tand gevoeligheid

• Helpt gevoelige tanden voorkomen

•  Versnelt en versterkt het 
re-mineralisatie proces

•  Maakt het tandoppervlak glad en glanzend, 
‘luster-effect’

•  Versterkt en verlengt het whitening-
effect na de bleekbehandeling

• Vertraagt het proces van plakvorming
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T O O T H  C O N D I T I O N E R

Nieuw

www.exsense.nl

Cavex Bite&White ExSense biedt dankzij een unieke cocktail van hydroxyapatiet en “hydro-dispersing clay”  snel en langdurig ver-
lichting van gevoelige tanden. De unieke eigenschappen van de “hydro-dispersing clay” zorgen voor een versnelde verspreiding en 
boost in de penetratie van het hydroxyapatiet.  Dankzij deze synergetische samenstelling van Cavex Bite&White ExSense dringt de 
hydroxyapatiet extra diep door in de tubuli en “microcracks” in het glazuur. Hierdoor worden deze niet alleen volledig afgesloten 
maar vindt er tevens kristallisatie plaats die de micro-hardheid helpt herstellen en het re-mineralisatie proces versnelt.

Vraag nu uw 
gratis monster aan
Stuur een e-mail naar dental@cavex.nl o.v.v. 

ExSense, uw naam, adres, tel.  (zolang de voorraad strekt)
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