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Uitnodiging
Het bestuur van de NVSST nodigt u graag uit voor de aanstaande najaarsbijeenkomst op vrijdag
16 november 2012 van 14.30 tot 17.00 uur in het ACTA-gebouw in Amsterdam, Gustav
Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam. Het thema van deze bijeenkomst is:

MARKTWERKING: EEN MOND VOL TANDEN?
Op 1 januari 2012 startte het experiment met vrije tarieven binnen de eerstelijns mondzorg.
Daarmee ontstond niet alleen voor patiënten, maar ook voor mondzorgverleners (tandartsen,
mondhygiënisten e.a.) en zorgverzekeraars een nieuwe situatie. Maar het experiment met
marktwerking binnen de mondzorg is geen lang leven beschoren. De minister van VWS heeft al na
een half jaar, naar aanleiding van een aangenomen motie in de Tweede Kamer, besloten dit
experiment vroegtijdig te beëindigen. Zonder nu meteen in te gaan op alle achtergronden van het
mislopen van het experiment, zal in de komende najaarsvergadering in drie presentatie de focus
worden gericht op enkele zaken die direct of indirect hiermee te maken hebben.

ZORGSPAREN
De verzekerbaarheid van zorgvormen die buiten het basispakket vallen neemt af. Dit is onder
andere te zien doordat steeds minder verzekerden een aanvullende verzekering afsluiten (van 93
procent in 2006 naar 88 procent in 2012) en doordat de verzekerden die wel een aanvullende
verzekering afsluiten kiezen voor steeds minder uitgebreide pakketten. Ook voor tandheelkundige
verstrekkingen valt deze tendens op. Om de verzekerbaarheid van onder andere tandheelkundige
verstrekkingen, maar ook van andere zorgvormen die buiten het basispakket vallen, te vergroten
zal Kayleigh van Winssen in haar lezing zorgsparen bespreken als een mogelijke oplossing.
Kayleigh van Winssen heeft in 2011 haar master Health Economics Policy and Law (specialisatie
Health Economics) behaald aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Tijdens haar studie heeft
zij in 2009 deelgenomen aan het Erasmus Honours Programme, een extracurriculair
multidisciplinair programma voor de top 25 studenten aan deze universiteit. Sinds september 2011
werkt zij ook aan de EUR aan haar promotieonderzoek (promotor: prof. dr. W. van de Ven), dat
zich richt op de mogelijkheden tot implementatie van zorgsparen.

EEN HALF JAAR MARKTWERKING IN DE MONDZORG
Begin juli 2012 heeft de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) besloten om het
experiment met de vrije tarieven stop te zetten, nadat de NZa had becijferd dat de tarieven na
invoering van het experiment met gemiddeld 9,6% waren gestegen. Op verzoek van de NMT heeft
SEO Economisch Onderzoek op basis van andere data dan de NZa gekeken naar de tariefstijging.
Daarnaast is, samen met prof. dr. Roel Beetsma van de Universiteit van Amsterdam, een
onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor marktwerking op de markt mondzorg, onder
andere op basis van ervaringen met vrije tarieven in andere landen. De resultaten van beide
onderzoeken zullen door Lucy Kok en Robert Scholte van SEO worden gepresenteerd.

Lucy Kok is sinds 1 november 2000 werkzaam bij SEO, als hoofd van het cluster Zorg en
Zekerheid. Zij heeft economie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft daarna
gewerkt bij de Rijksuniversiteit Groningen, de Emancipatieraad, het ministerie van SZW en het
Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO). Zij veel expertise op het terrein van
marktwerking, bekostigingsvraagstukken en evaluatieonderzoek.
Robert Scholte werkt vanaf 1 september 2012 als onderzoeker bij SEO. Hij is in 2009 begonnen
aan een PhD op de VU. Het proefschrift heeft een toegepast microeconometrisch karakter en focust
zich op effecten van substantiële gebeurtenissen, zoals financiële problemen, arbeidsmarkt
transities, scheidingen en gezondheid. Robert Scholte heeft ervaring met kwantitatief onderzoek,
lesgeven, schrijven, het organiseren van seminars, het reviewen van artikelen voor internationale
journals en het presenteren op (internationale) congressen en universiteiten. In 2011 was hij voor
ruim drie maanden verbonden aan het Center for Labor Economics van de UC California (Berkeley).

NAAR TRANSPARANTE ZORG
In april 2012 bracht de Gezondheidsraad een advies uit over de mondzorg. Daarin werd onder
meer geconcludeerd dat evidence-based werken binnen de mondzorg niet vanzelfsprekend is en
dat er een te grote kloof bestaat tussen wetenschap en praktijk. Zo werd geconstateerd dat het
meeste wetenschappelijk onderzoek op het gebied van mondzorg fundamenteel van aard is, of zich
richt op de ontwikkeling van nieuwe technieken. Er is nauwelijks onderzoek naar doelmatigheid van
behandelingen. Vanuit zijn eigen vakgebied de prothetische tandheelkunde zal Rien van Waas
nader ingaan op deze problematie.
Rien van Waas behaalde in 1974 zijn tandartsdiploma aan de Universiteit van Utrecht en
promoveerde in 1985 op het proefschrift: Een kunstgebit, een kwestie van doorbijten.
Van 1985 tot 1995 werkte hij bij de vakgroep Orale Functieleer van de Katholieke Universiteit te
Nijmegen. Daar leerde hij de kneepjes van het vak kennen en deed hij onderzoek op het terrein
van de volledige (overkappings)prothese, gerodontologie en orale implantologie. In 1995 werd hij
tot hoogleraar benoemd op ACTA (het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam) om
onderwijs te geven en onderzoek te doen op terrein van de Prothetische Tandheelkunde
en Orale Implantologie. Sinds 2009 is hij met emeritaat, maar is hij nog wel actief in het
postacademisch onderwijs.

