Door nieuwe regeling veel
gebitsproblemen illegalen
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Tandheelkundige hulp volwassen illegale patiënten niet meer vergoed
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Sinds 1 januari 2009 krijgen tandartsen voor de behandeling van illegale patiënten nagenoeg geen
inkomenscompensatie meer. Een groot probleem, zegt een hulporganisatie als Dokters van de
Wereld. De organisatie ziet veel schrijnende gevallen van illegale patiënten met kiespijn die nergens
naar toe kunnen. Minister Ab Klink van VWS is vooralsnog niet bereid de regeling terug te draaien.

R

uim een jaar na de invoering van de nieuwe
vergoedingsregeling voor illegalen hebben
hulporganisaties die opkomen voor de
belangen van illegalen de balans opgemaakt. Hun
conclusie: de invoering van de nieuwe regeling heeft
tot veel tandheelkundige ellende bij illegalen geleid.
Sinds tandartsen per 1 januari 2009 amper nog iets
kunnen terugkrijgen van de behandelingskosten van
een volwassen illegale patiënt, lopen veel van deze
patiënten lange tijd met kiespijn rond, zeggen de
hulporganisaties, die zijn verenigd in het landelijk
platform Breed Medisch Overleg. Weliswaar treft
de nieuwe regeling ook andere zorgverleners, tandheelkunde is het meest schrijnende probleemgebied,
aldus de organisaties die spreken van een groot
probleem. Nog slechts voor een heel kleine groep
patiënten kunnen de tandartskosten nog worden
gedeclareerd bij het College voor Zorgverzekeringen.
Als het om bijvoorbeeld huisartskosten gaat, geldt
dat voor een veel grotere groep patiënten.
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Noodzakelijk
Reden voor wijziging van de vergoedingsregeling
is dat minister Klink van mening is dat illegale
patiënten niet meer behandelkosten vergoed zouden
moeten krijgen dan patiënten met een basisverzekering. Volwassen illegale patiënten moeten zodoende
een tandheelkundige behandeling zelf betalen,
omdat boven 21 jaar vrijwel niets uit de basisverzekering wordt vergoed. De hulporganisaties zien niet
in hoe deze patiënten dat zouden moeten doen. “Het
is niet realistisch om te denken dat deze groep een
consult kan betalen; zij kunnen soms zelfs niet eens
hun eigen eten betalen”, zegt Margreet Kroesen van
Dokters van de Wereld.
Het grootste probleem is volgens de hulporganisaties dat veel illegale patiënten vaker en langere
tijd klachten aan het gebit hebben. “We zien veel
gevallen van patiënten die wekenlang met heftige
kiespijn of tandpijn rondlopen, omdat ze nergens
terechtkunnen”, zegt Kroesen.
Een belangrijke reden daarvoor is dat tandheelkunde sinds vorig jaar ook niet meer onder medisch
noodzakelijke hulp valt, zeggen de hulporganisaties. Niet alleen gebitscontroles of –behandelingen
worden niet meer vergoed, zelfs acute noodhulp
aan het gebit valt niet meer onder de nieuwe regeling. Hulporganisaties noemen dit een fundamenteel
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verkeerde insteek. “Het idee dat medisch noodzakelijke zorg gekoppeld wordt aan de basiszorgverzekering, is idioot”, zegt Rian Ederveen van Stichting
Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS).
“Medisch noodzakelijke hulp moet niet gekoppeld worden aan een financiële regeling; dat klopt
ethisch gezien niet. Medisch noodzakelijke hulp
was eerder vertaald als ‘passende en verantwoorde
zorg’. Zulke hulp mag illegalen daarom niet ontzegd
worden.”
Ederveen vreest dat illegalen hun heil kunnen gaan
zoeken bij beunhazen. “Ik vermoed dat een deel
naar een niet-erkende tandarts in een achterafkamertje gaat, met alle gevolgen van dien.” Bovendien
zijn de oplossingen die nu door de reguliere tandartsen geboden worden vaak erg basaal, vindt
Ederveen. “Het is goedkoper om tanden te trekken,
dan om te behandelen. Maar rondlopen zonder
tanden gaat op termijn ook problemen opleveren.”
Daarnaast speelt wellicht nog een ander probleem.
Hoewel tandheelkundige hulp aan illegalen onder
de 22 jaar wel voor tachtig procent wordt vergoed,
zijn er signalen dat ook deze groep patiënten niet
altijd adequate hulp krijgt. “In Groningen is slechts
incidenteel een tandarts bereid om deze doelgroep,
de ‘medisch onverzekerbare vreemdelingen’, te
helpen”, zegt Thijs Datema van de Groningse stichting Inlia, voor asielzoekers in nood. “Waarschijnlijk
omdat tandheelkundige hulp zo duur is. Er is geen
garantie dat tandartsen de overige twintig procent
ook betaald krijgen. Bovendien vergt het veel administratief werk. Zij zijn ook niet altijd op de hoogte
van de regeling.” Kringvoorzitter Berthold Tuik van
de NMT-afdeling Noord Nederland reageert overigens verbaasd op de constatering van Inlia. Hem zijn
geen signalen bekend dat deze groep patiënten niet
door collega’s wordt gezien.

Incidenten
Het College voor Zorgverzekeringen, sinds 1 januari
2009 belast met de vergoeding van medische hulp
aan illegalen, kijkt anders tegen de situatie aan dan
de hulporganisaties. Volgens het CVZ is er geen
probleem met tandheelkunde, omdat de door hen
verwachte gevolgen zijn uitgebleven. Het CVZ geeft
in haar Monitor Regeling financiering zorg illegalen
aan dat de beperking van de vergoeding had kunnen
leiden tot meer al dan niet terechte verwijzingen
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van illegalen door de tandarts naar de kaakchirurg, omdat deze de behandeling aan illegalen wel
vergoed krijgt. Deze verschijnselen hebben zich
echter slechts in zeer beperkte mate voorgedaan,
stelt het CVZ. In het eerste halfjaar van 2009 zijn
voor 23 illegalen nota’s ontvangen voor kaakchirurgie; slechts incidenteel, stelt het CVZ. Reden om
deze ‘principiële keuze’ niet terug te draaien, aldus
minister Klink.
Die argumentatie klopt niet, zeggen de hulporganisaties, enkel de verwijzing naar kaakchirurgen is
geen goede graadmeter. Ederveen: “Als je zo’n groot
tandheelkundig probleem hebt dat je er direct mee
naar de kaakchirurg moet, heb je er waarschijnlijk al
erg lange tijd mee rondgelopen. Dat probleem gaat
waarschijnlijk pas over jaren spelen. Het gaat nu om
tandheelkundige hulp die niet wordt gegeven.”
Dokters van de Wereld heeft geprobeerd zelf een
inventarisatie te maken van de gebitsklachten van
illegalen. De organisatie heeft een meldpunt voor
incidenten rondom de toegang tot zorg opgezet. Met
incidenten bedoelt Dokters van de Wereld een situatie waarbij de zorg niet of te laat is geleverd, terwijl
de patiënt wel de juiste stappen heeft doorlopen.
De tandarts staat met 67 procent van de in 2009
gemelde incidenten uit de eerste lijn bovenaan.
Dokters van de Wereld heeft 77 meldingen gekregen
van patiënten die niet bij een tandarts terechtkonden. De zorgweigering heeft hierbij meestal een
financiële aard. De getallen laten slechts een topje
van de ijsberg zien, denkt Kroesen. “We preten-

Nieuwe Koppelingswet
De Koppelingswet bepaalt dat ‘vreemdelingen zonder verblijfsvergunning’ (verder aangeduid als illegalen) geen recht hebben op onder
andere een basisverzekering volgens de Zorgverzekeringswet. Als
patiënten niet in staat zijn om te betalen, was het voor zorgverleners tot
1 januari 2009 mogelijk om gebruik te maken van de Regeling Stichting
Koppeling voor inkomenscompensatie. Voor tandartsen gold dit in principe voor elke behandeling, voor honderd procent. Per 1 januari 2009 is
echter een nieuwe regeling van start gegaan, onder uitvoering van het
College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Voor tandartsen houdt dit in dat
zij nog slechts een tegemoetkoming van tachtig procent kunnen krijgen
van de kosten van:
- tandartszorg conform het basiszorgpakket, verleend aan een patiënt
jonger dan 22 jaar;
- volledig uitneembare prothetische voorzieningen en
- bijzondere tandheelkunde
Voornaamste reden voor verandering van de vergoedingsregeling is dat
illegale patiënten niet meer vergoed krijgen dan in de basisverzekering
staat. De volwassen illegale patiënt moet zelf zijn zorgkosten voldoen.
Ook wordt de zorgverlener meer zelf verantwoordelijk gemaakt voor
het innen van de betaling. Voor patiënten die voor een vergoeding
van tachtig procent van de kosten in aanmerking komen, zoals illegale
kinderen, kunnen tandartsen compensatie aanvragen via www.cvz.nl.

deren zeker niet iedereen te zien en alle klachten
te horen.” Volgens haar geeft de inventarisatie wel
aan dat er wel degelijk sprake is van een probleem.
Dokters van de Wereld heeft haar bevindingen en
conclusies in december in een publicatie aan het
ministerie van VWS en het CVZ aangeboden.

Kruispost
Om illegale patiënten niet onnodig te laten rondlopen met kiespijn, zijn het afgelopen jaar meerdere
regionale particuliere initiatieven op gang gekomen.
Zo heeft onder meer de gemeente Eindhoven een
fonds opgesteld om tandheelkundige zorg voor
illegalen (deels) te vergoeden. Tandartsen kunnen
er in hun eigen praktijk illegale patiënten behandelen en daarvoor een vergoeding bij de gemeente
aanvragen. Verschillende tandartsen bieden bovendien op eigen initiatief hulp aan, door voor bepaalde
behandelingen geen geld te vragen. In Utrecht zijn
bijvoorbeeld zo’n tien tandartsen die elke maand één
illegale patiënt gratis helpen.
Naar aanleiding van de verminderde vergoeding is tandarts Teun Rietmeijer vorig jaar op de
Amsterdamse Kruispost begonnen met het verlenen
van tandheelkundige hulp aan ‘ongedocumenteerden’, zoals men op Kruispost zegt, ofwel mensen
zonder zorgverzekering waaronder illegalen.
Kruispost verleende al sinds 1983 medische en
psychosociale zorg aan mensen die in de reguliere
zorg geen hulp kunnen vinden.
“Mensen met kiespijn laten rondlopen is niet meer
van deze tijd. Dat kan niet”, verklaart Rietmeijer
zijn betrokkenheid bij het project. Samen met zijn
collega James Huddleston Slater werkt hij een
vrijdagmiddag in de maand onbetaald als tandarts
op de Kruispost. Het instrumentarium is afkomstig
van DHIN, stichting voor tandheelkundige ontwikkelingsprojecten. Verder zijn de twee tandartsen
afhankelijk van schenkingen. Hun mogelijkheden
zijn erg beperkt, zegt Rietmeijer. Bij pijn volgt
een extractie; meer kunnen ze eigenlijk niet doen.
Bovendien zouden er eigenlijk veel meer tandartsen
moeten werken, om meer patiënten te kunnen
helpen. Rietmeijer zou collega’s dan ook graag
oproepen om een dagdeel op de Kruispost te komen
werken.
Het zijn allemaal prachtige initiatieven, zeggen de
hulporganisaties. Zij zien echter graag dat tandartsen hun zorgplicht serieus nemen en iedereen die
het nodig heeft, zorg bieden. Want regionale initiatieven en particuliere fondsen bieden geen structurele oplossing en bovendien: eigenlijk is het ook een
verantwoordelijkheid van de overheid, vinden zij.
Hulporganisaties zouden graag zien dat tandheelkundige hulp ook binnen de financiële regeling valt,
zoals dat eerder het geval was. Maar, zoals gezegd,
minister Klink voelt hier vooralsnog niets voor.
Anne Doeleman
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