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Keuzehulp Tandprothetische zorg 2022 
 
Klik hier om terug te gaan naar het totaaloverzicht met de sterrenverdeling. 

 
Rapportage zorgverzekeraar DSW 

 

Score 6,5 punten =  

 

In het totaaloverzicht zijn de scores (1 t/m 10 punten) vertaald naar een sterrenverdeling (1 t/m 5 

sterren. 

 

Keuzevrijheid (totaal: 1,5 punten) 

DSW scoort 1,5 punt op dit onderdeel. DSW biedt geen polis aan met een restitutievergoeding lager 

dan 75%. DSW heeft daarnaast geborgd dat tandprothetici alle relevante J-codes als P-codes bij DSW 

kunnen declareren. 

 

Administratieve belasting (totaal: 3 punten) 

DSW scoort 1,5 punten omdat niet-gecontracteerde tandprothetici rechtstreeks bij DSW kunnen 

declareren (0,5 punt) en omdat DSW slechts ongeveer 8% van de door tandprothetici aangevraagde 

machtigingen afwijst (1 punt).   

 

Op andere onderdelen scoort DSW geen punten, aangezien zij: 

- machtigingen hanteert voor gecontracteerde zorg; 

- de eigen bijdrage niet voorschiet bij gecontracteerde en niet gecontracteerde 

tandprothetici.  

 

Materiaal- en techniekkosten (totaal: 1 punt) 

DSW scoort hier 1 punt, omdat in overleg een hogere vergoeding mogelijk is indien de tandprotheticus 

de noodzaak daarvan onderbouwt en motiveert.  

 

Transparantie in opbouw prothese (totaal: 1 punt) 

DSW scoort hier geen punt. Zij hanteert namelijk geen systeem waarbij de richtlijnen voor kwalitatief 

goede tandprothetische zorg worden gekoppeld aan de door haar gehanteerde systematiek voor 

materialen en technieken.  

 

Wat doet de zorgverzekeraar met klanttevredenheid? (totaal: 1 punt) 

DSW scoort op dit onderdeel 0,5 punt. In het beleid van DSW hanteert DSW voor patiënten een strikt 

vrije keuze van behandelaar, maar telefonisch worden verzekerden in individuele gevallen wel 

aanbevolen naar een tandprotheticus te gaan.  

 

Informatievoorziening over tandprothetische zorg (totaal 1 punt) 

DSW scoort hier 1 punt. DSW voert een actief beleid op correcte en duidelijke informatievoorziening 

aan verzekerden over tandprothetische zorg, de hoogte van de vergoeding en eventuele 

toestemmingsvereisten (0,5 punt). Ook verwijst DSW verzekerden actief naar www.kunstgebit.nl (0,5 

https://www.kunstgebit.nl/kenniscentrum/kosten-en-vergoeding/wat-is-de-keuzehulp-tandprothetische-zorg
https://www.kunstgebit.nl/kenniscentrum/kosten-en-vergoeding/wat-is-een-machtiging
https://www.kunstgebit.nl/kenniscentrum/kosten-en-vergoeding/wat-is-het-verschil-tussen-het-eigen-risico-en-de-eigen-bijdrage
http://www.kunstgebit.nl/
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punt). Op www.kunstgebit.nl vindt u betrouwbare en begrijpelijke patiënteninformatie over 

uiteenlopende aspecten van een gebitsprothese, waarbij over ‘kosten en vergoedingen’ een speciaal 

thema is gemaakt. 

 

Kwaliteit (totaal: 1,5 punt) 

DSW scoort hier 1 punt. DSW contracteert uitsluitend met tandprothetici die in het Diplomaregister zijn 

opgenomen, maar heeft niet als eis opgenomen dat contracterende tandprothetici lid moeten zijn van 

de ONT en ingeschreven moeten zijn in het Kwaliteitsregister Tandprothetici (KRTP) (0,5 punt).  

 

DSW maakt daarnaast gebruik van twee adviserende tandartsen die zij in dienst heeft. Deze 

overleggen op reguliere basis met de regionale beroepsgroep als vertegenwoordigers van 

tandprothetici en zijn desgewenst beschikbaar voor overleg met de ONT (0,5 punt).   

 

 

 

 

http://www.kunstgebit.nl/
https://www.kunstgebit.nl/kenniscentrum/kosten-en-vergoeding
https://www.ont.nl/de-organisatie/algemeen-diplomaregister
https://www.ont.nl/kwaliteitsregister

