Extra’s in
beeld
In onze webmodule
zie je meteen
of je tandarts
supplementen
heeft aangerekend.

Dit betaalde je bij je tandarts
Karel Jooken – Martine Van Hecke

Tandartsen die de officiële tarieven
hanteren, zijn niet meteen in de
meerderheid. Met onze nieuwe
onlinemodule zie je of jouw
tandarts supplementen heeft
aangerekend en hoeveel.
Slechts 39 % van de tandartsbezoekers
weet of zijn tandarts al dan niet
geconventioneerd is, dat betekent of
hij de officiële tarieven toepast voor
prestaties die de ziekteverzekering
terugbetaalt, dan wel supplementen
aanrekent. Dat bleek uit onze onlineenquête bij 1 700 mensen in 2017.
Nochtans kan kennis over dat statuut
van je tandarts je helpen de factuur
van je tandartsbezoek binnen de
perken te houden. Jammer genoeg zijn
in de wereld van de tandheelkunde
de geconventioneerde artsen zelden
in de meerderheid. Bij de algemeen
tandheelkundigen past zo’n 48 %
steeds de officiële tarieven toe (volledig
geconventioneerd), nog eens 16 %
doet dat op bepaalde tijdstippen
(deels geconventioneerd), de rest
doet het niet. Bij de parodontologen
en de orthodontisten zijn de nietgeconventioneerde artsen helaas ruim in
de meerderheid (respectievelijk 74 % en
81 %).
Door het al bij al weinig populaire statuut
van geconventioneerde tandarts staat
de betaalbaarheid van tandzorg onder
druk. Bovendien worden een hele reeks
prestaties niet terugbetaald door de
ziekteverzekering en zijn er daarvoor dan
ook geen officiële tarieven.
Via onze supplemententeller kom je te
weten of je bij je laatste tandartsbezoek
een supplement moest betalen. Zo kun je
de volgende keer misschien beter bij een
geconventioneerde tandarts langsgaan.

www.testaankoop.be/tandarts
Via dat adres krijg je toegang tot onze supplemententeller.
Neem het getuigschrift voor verstrekte hulp bij de hand dat je tandarts je na je
bezoek heeft meegegeven.
Vul de gevraagde gegevens in: datum tandartsbezoek, betaald bedrag,
prestatiecodes op het getuigschrift, je statuut (of je al dan niet recht hebt op
een verhoogde tegemoetkoming).
De module berekent of je een supplement hebt betaald en geeft per prestatie
uitleg over wat de tandarts heeft aangerekend.
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