Nieuw beleid van CZ voor een overkappingsprothese op implantaten
Sinds een aantal jaar ontwikkelt CZ samen met verschillende zorgprofessionals een nieuw beleid
voor het plaatsen van een overkappingsprothese op implantaten. Met als doel om het
behandeltraject duidelijk en overzichtelijk te maken voor zowel de patiënt als de betrokken
zorgverleners. Inmiddels hebben verschillende zorgverleners zich aangesloten bij dit nieuwe beleid.
Een van deze zorgverleners is werkzaam in uw regio. Vandaar dat u via deze zorgverlener deze
informatie ontvangt over het beleid van CZ en wat dit betekent voor de behandeling van uw
patiënten.
Eén eindverantwoordelijke zorgverlener tijdens het hele zorgtraject
Uitgangspunt van het beleid is dat er gedurende het hele zorgtraject één bekwame en gespecialiseerde
zorgverlener eindverantwoordelijk is voor de behandeling en nazorg van de patiënt. Nog te vaak zien we
dat patiënten, zonder afstemming tussen zorgverleners, van de ene naar de andere behandelaar worden
doorverwezen. Dit draagt niet bij aan de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. Door de nieuwe werkwijze
met één eindverantwoordelijke zorgverlener komt er niet alleen duidelijkheid voor de patiënten, maar ook
voor de betrokken zorgverleners gedurende het gehele behandeltraject. Daarnaast stimuleert het zinnig en
zuinig gebruik van materiaal en techniek.
Hoe ziet het behandeltraject er uit?
CZ heeft, in afstemming met het werkveld en wetenschap, specifieke eisen opgesteld waar een
eindverantwoordelijke zorgverlener aan moet voldoen. Daarnaast hebben we richtlijnen en gedragsregels
opgesteld over de te volgen werkwijze en correcte indicatiestelling. Inmiddels hebben wij een aantal
zorgverleners gecontracteerd die voldoen aan deze specifieke eisen en werken volgens deze richtlijnen.
Eén van deze zorgverleners is werkzaam in uw regio.
Hebt u een patiënt met een indicatie voor een overkappingsprothese op implantaten? Dan kunt u uw patiënt
direct doorverwijzen naar deze zorgverlener. Na toetsing van de indicatie stelt de eindverantwoordelijke
zorgverlener een behandelplan op. Hierin wordt de taakverdeling gedurende de behandeling meegenomen,
zonder dat een machtigingsvraag noodzakelijk is. Elke betrokken zorgverlener verleent in principe nog
steeds dat deel van de behandeling die hij nu ook uitvoert. Echter in samenwerking met een
eindverantwoordelijke zorgverlener, die ook een deel van de zorg voor zijn rekening neemt. De
eindverantwoordelijke zorgverlener draagt zorg voor de declaratie.
Met het nieuwe beleid zijn de betrokken zorgverleners in staat sneller te handelen, is er minder
administratie en vindt er geen interventie plaats van niet geplande zorgverleners. Daarnaast is er
duidelijkheid over verantwoordelijkheden en heeft u altijd een aanspreekpunt, namelijk de
eindverantwoordelijke zorgverlener. Met als belangrijkste voordeel dat patiënten vooraf weten waar zij aan
toe zijn en bij wie zij op welk moment van de behandeling terecht kunnen.
Digitaal registratiesysteem in ontwikkeling
In de loop van volgend jaar zal een digitaal registratiesysteem de nieuwe werkwijze gaan ondersteunen.
Zorgverleners met aantoonbare ervaring voor deze zorg, hebben inzicht in het behandelplan en kunnen
direct mutaties aanbrengen. Zo kan men van elke patiënt direct de status van de behandeling inzien en
bijwerken.
Doorverwijzen van patiënten
U kunt direct contact opnemen met de eindverantwoordelijke zorgverlener in uw regio (zie begeleidende
brief) om uw patiënten voor deze behandeling door te verwijzen en het behandelplan af te stemmen.

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog vragen over het beleid van CZ?
Neem dan contact op met CZ via rz.mondzorg@cz.nl

