
 
 
 
 
 
 

VVT/VBT voorstellen NCTZ 25/11/2021 
 
1. Leeftijdsgrenzen 

Opheffen alle leeftijdsgrenzen zoals vb. uitgebreid jaarlijks mondonderzoek, 
extracties, subgingivale reiniging – betaalbaarheid patiënten onder druk. 
 
2. Volledige terugbetaling jongeren geleidelijk optrekken tot 23 jaar 
 
3. Maximumtarieven afschaffen en integreren in de bestaande honoraria, met 

bijhorende terugbetaling. 
 
4. Budget neutrale aanpassing nomenclatuur 

4.1 Implantaten worden meegeteld bij bepalen aantal aanwezige tanden voor 
terugbetaling DPSI. 

4.2 Uitbreiding toepassingsmogelijkheden PBN toeslag 
 
5. Herwaardering honoraria 

5.1 Tweede halfjaarlijks mondonderzoek bij kinderen zelfde honorarium als eerste 
(met zelfde voorwaarden) 

5.2 Consultatie herwaarderen 
5.3 Terugbetaling hechting opnieuw invoeren 
5.4 Bijkomend wachtdienstforfait per dag in de georganiseerde wachtdienst 
5.5 2de Peri-apicale rx en volgende gelijkstellen met 1ste peri-apicale 
5.6 Mondonderzoek ook geldige voorwaarde subgingivale reiniging 

 
6. Basisnomenclatuur Mondhygiënisten 

6.1  Op voorschrift van de tandheelkundige: terugbetaling reiniging en verzegeling 
6.2 Op voorschrift van de tandheelkundige: delegatie van het technische deel van 

een radiografie aan mondhygiënisten. Tandheelkundige stelt diagnose en 
attesteert. 

6.3 Op voorschrift van tandheelkundige delegatie van tandsteen verwijderen in 
het kader van een jaarlijks mondonderzoek. Tandheelkundige stelt diagnose 
en attesteert. 

6.4 Tandheelkundige kan poetsinstructies delegeren in het kader van uitgebreid 
preventief onderzoek bij kinderen. 

6.5 Een MH kan op voorschrift van een tandheelkundige tandsteenreiniging en 
verzegeling uitvoeren in een instelling. 



 
7. Randvoorwaarden: 

7.1 Verplicht jaarlijks mondonderzoek opnemen bij voorwaarden zorgtraject 
diabetici. 

7.2 Invoering rehabilitatiebudget mondzorg: budget voor prothese/implantaten 
ter beschikking van patiënt in orde met mondzorgtraject 

7.3 Covidbeschermingsmaatregelen 
- 3° periode uitbetalen 
- 4de periode 2021 
- Verlengen tot einde COVID-periode 

Afschaffing verlengde garantie tijdens Covid periode 
7.4 Premie sociaal statuut 

- Publicatie en uitbetaling 2020 en 2021 
- Verhogen van sociaal statuut 2022 

7.5. MZT van 1 naar 2 jaar 
7.6. Afschaffen voorschrijfplicht door huisarts voor zieke thuis 
7.7. Aanpassing telematicapremie 
7.8. Bij elektronische DBR uitbetaling binnen 5 werkdagen, betalingszekerheid 

30 dagen. Bij niet respect vergoeding van 10 euro per 
nomenclatuurnummer.  

7.9. Budgettaire invloed van DBR en van mondhygiënisten kan geen aanleiding 
geven tot correctiemaatregelen. 

7.10. Globale herziening/uitbreiding nomenclatuur inclusief kostprijsberekening 
7.11. Globale herziening conventiesysteem 

 
 


