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door Thijs Jansen 

Zorgverzel<e
raars veron
achtzamen 
preventie 
Zij n zorgverzekeraars rna a tscha ppelij ke ondernemers? 

Daarover kan men zo zijn twijfels hebben. J.J.W. 
Huddleston Slater, tandarts en adviseur van twee zorg
verzekeraars, is al enkele jaren bezig zorgverzekeraars 

te verleiden hun invloed te gebruiken 

: tandartsen en patienten te stimuleren 
~ meer aan preventie te doen. Dat blijkt 
"' ~ een taaie strij d te zij n. Zij zien daar 

weinig brood in omdat het financieel 

niet lonend is. Zouden zorgverzeke

raars zich echter niet evenzeer druk 

moeten maken over gezondheidswinst als financiele 

winst? Huddleston Slater daagt de zorgverzekeraars

op persoonlijke titel- uit: 
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'Verzekeren bestaat bij gratie van schade. 

Als de schade geelimineerd wordt is het 

bestaansrecht van de verzekering verdwe

nen. Verzekeraars zijn instellingen die 

zich bezighouden met het financieel ver

goeden van geleden schade. Het voorko

men van schade staat eigenlijk haaks op 

bet belang van de verzekeraar. Immers 

indien schade voor 100% voorkomen kan 

worden dan heeft een verzekeraar geen 

bestaansrecht. Preventie betekent voor een 

zorgverzekeraar snijden in eigen vlees. 

Ik heb het idee dat een aantal zorgverze

keraars zich vooral als ondernemers 

opstellen. Er is soms weinig sprake van 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Deze willen gewoon polissen verkopen. 

We kijken vaak veel te optimistisch naar 

verzekeraars. In hun financieel jaarverslag 

zou niet alleen de financiele winst maar 

ook de gezondheidswinst verantwoord 

moeten worden. Zeker gezien bet feit dat 

zij in belangrijke mate het gedrag van tan

dartsen en patienten sturen. 

Tandartsen voeren allerlei zeer ingewik

kelde handelingen uit die voor een flink 

deel voorkomen hadden kunnen worden. 

Er wordt in de tandheelkunde heel wat 

tijd, energie en (dus) geld gestoken in bet 

restaureren van gebitten, terwijl met aan

zienlijk minder moeite, energie en kosten 

bet kauwstelsel gaaf gehouden had kun

nen worden. De oorzaken van gaatjes in 

tanden en kiezen in de tandartsenpraktijk 

vaak genegeerd. De schaduwkanten van 

de overmatige nadruk op restauratie is te 

weinig bekend: uit wetenschappelijk 

onderzoek blijkt dat de kwaliteit van bet 

gebit achteruit holt als de boor eenmaal 

in bet gebit wordt gezet. Noch tandartsen 

noch patienten worden echter door verze

keraars gestimuleerd om de nadruk te ver

leggen van restauratie naar preventie. 

Tandartsen, verzekeraars en patienten 

houden elkaar op bet ogenblik in de res

tauratieve houdgreep. 

Ik pleit voor het verleggen van de aan

dacht naar preventie. Er bestaan twee 

soorten: de zelfzorg door de patient zelf 

en de professionele preventie. Het is inte

ressant om na te gaan hoe verzekeraars 

met beide vormen omgaan. De preventie

ve gedachte zou om te beginnen gestimu

leerd moeten worden bij de patient. Dan 

gaat bet om regelmatig flossen en tanden 

poetsen met een fluoridetandpasta. Dit is 

buitengewoon effectief, maar hierop 

wordt in de polissen nauwelijks gestuurd. 

Uit verschillende onderzoeken die ik 

gedaan heb - bet laatste over 1999 - blijkt 

dat juist de zelfzorg door de verzekeraars 

in het geheel niet extra financieel gesti

muleerd wordt. Dat is nogal kortzichtig! 

Zeker tegen de achtergrond van weten

schappelijk onderzoek waaruit blijkt dat 

vee! van de tandheelkundige aandoenin

gen voorkomen kunnen worden. 

Bovendien is zelfzorg niet alleen buiten

gewoon effectief, maar ook nog eens zeer 

goedkoop. Dit in tegenstelling tot de pro

fessionele preventie, zoals fluoride-appli

catie en bijvoorbeeld sealen. Dit wordt 

gedaan door dure krachten en zet vaak 

weinig zoden aan de dijk. En bet geeft te 

denken dat uitsluitend dit soort preventie

ve activiteiten wel terug te vinden zijn in 

polissen. Met name in veel polissen voor 

de jeugd is dat het geval. In de polissen 

voor volwassenen neemt de professionele 
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preventie een ondergeschikte rol in. Er 

zijn zelfs verzekeraars die dit niet vergoe

den. Dit zijn zuivere schadeverzekeraars! 

Ik heb al verschillende malen voorgesteld 

om de patient en de tandarts voor goed 

preventief gedrag te belonen. De verzeker

de zal tijd en moeite moeten opbrengen 

voor een goede zelfzorg, de hulpverlener 

Bij mijn eigen patienten maak ik duidelijk 

dat het niet van mijn, maar van hun kant 

moet komen. De inspanningen aan mijn 

kant zijn minimaal. Ze moeten het zelf 

doen. Velen vinden dat een verademing en 

vragen waarom hen dat nooit verteld is. 

De zorgverzekeraar kan niet alleen (via) de 

tandarts, maar ook rechtstreeks de 

zal dit moeten stimuleren en ondersteu- patient stimuleren om meer aan zelfzorg 

nen. De hulpverlener is de deskundige te doen. Uit mijn onderzoeken bleek dat 

informant, de patient is de uitvoerder van geen enkele zorgverzekeraar bij tandheel-

de ge'instrueerde handelingen. Alleen door kundige verzorging premiereductie gafbij 

gezamenlijke inspanningen kan het gebit weinig of geen gedeclareerde schade. Ik 

in een goede conditie worden gehouden. heb al eerder gepleit voor een 
bonusjmalussysteem of een no-claim-kor-

Voor de tandartsen moet er een meer 

resultaatgerichte in plaats van inspan

ningsgerichte honoreringsstructuur 

komen. Deze zou vergelijkbaar moeten 

zijn met de honorering van een Chinese 

dokter: deze wordt betaald al naar gelang 

zijn patienten niet ziek worden. Tot de 

beroepscode van tandartsen zou moeten 

behoren dat een goede tandarts er een eer 

in stelt gebitten gaaf te houden. Daar die

nen ze dan wei een passende honorering 

voor kunnen te krijgen. Nu verdienen de 

meeste tandartsen hun boterham vooral 

met het restaureren van gebitten. Ik ben 

sterk voor het ontwikkelen van een pre

ventieprotocol waarin bepaald wordt of al 

dan niet invasief behandeld wordt. Als de 

beroepsgroep een hanteerbare lijst ont

wikkelt met doelmatige handelingen dan 

kunnen de zorgverzekeraars deze behan

delingen verzekeren. Daarnaast moet ook 

de tandarts patienten gewoonweg meer 

op hun eigen verantwoordelijkheid aan

spreken. Vee! tandartsen vinden moralis

me niet passen bij hun professionaliteit. 

ting. Waarom kan dat laatste bij autover

zekeringen wei en bij tandheelkundige 

verzekeringen niet? Een ander voorstel 

zou kunnen zijn dat patienten een 

beperkt budget krijgen voor een aantal 

jaar. Ook zou dat hen meer verantwoorde

lijk maken voor het onderhoud van hun 

eigen gebit. Wat nu vooral een schadever

zekering is krijgt dan het karakter van 

een onderhoudsverzekering. 

Het verleggen van de aandacht naar pre

ventie is niet alleen in het belang van de 

patienten, maar ook bittere noodzaak. De 

nadruk op het restaureren van tanden en 

kiezen zal in de nabije toekomst niet 

meer vol te houden zijn. Er komt een 

geweldig tandartsentekort aan- onder 

andere door de dubbele vergrijzing -, de 

eisen die de patienten stellen worden 

steeds hoger; de behandelingen worden 

steeds complexer, duurder en risicovoller. 

De keuze voor een meer preventieve aan

pak is daarom niet alleen een inhoudelijk 

maar ook een strategisch goede keuze'. 
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