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Hoorn ■ Door via hun branchever-
enigingen in overleg te gaan met de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa),
hopen de tandartsen in deze regio
voor elkaar te krijgen dat de toeslag
toch wordt verlengd. Tot 1 november
bedroeg deze 4,26 euro per bezoek,
ter compensatie van de extra kosten
die gemaakt werden als gevolg van
de coronamaatregelen.

Medewerkers van tandartsprak-
tijk Dental Clinics in Hoorn geven
aan verrast te zijn over het besluit
om de toeslag niet te verlengen.
,,Deze extra kosten hebben we nog
steeds en ook zijn we meer tijd
kwijt”, aldus de praktijkmanager
van Dental Clinics. Het is volgens
haar dan ook vreemd dat is besloten
om de toeslag niet te verlengen.

Leverancier
,,Natuurlijk hadden we altijd al bril-
len en mondkapjes nodig, maar de
leverancier die we normaal altijd ge-
bruikten, levert nu alleen nog aan
ziekenhuizen. Hierdoor worden we
gedwongen om hogere prijzen te
betalen bij andere aanbieders”, legt
ze uit. ,,Daarnaast kost het registre-
ren van de patiënten tijd en geld,
omdat niet iedereen de vragenlijs-
ten netjes en volledig invult. Om dit
te controleren, moeten we extra
mankracht inzetten.”

Ook bij de Enkhuizer praktijk
Mondzorg West-Friesland is er on-
begrip voor het besluit van de NZa.
,,Onze agenda blijft erg leeg, dus de-
ze compensatie was zeer welkom.
Mensen zeggen af, velen durven niet
naar de tandarts te komen. Hierdoor

lopen we veel inkomsten mis, ik
stond met verbazing te kijken hoe
snel zoiets kan gaan” aldus eigena-
res Sheila Kruissink. Hoe groot het
verlies precies is, kan ze nog niet
zeggen. 

Niet leverbaar
Daarnaast is het onzeker wat er met
de prijzen en de voorraad van de be-
nodigde materialen gebeurt, aange-
zien deze nogal fluctueren. ,,Eerst
waren de mondkapjes niet lever-
baar, nu zijn het de handschoenen”,
aldus Kruissink. Daarbij komt dat
de prijsstijging van materialen sinds
het begin van de pandemie aanzien-
lijk is. ,,Waar een doos mondmas-
kers voorheen negen euro per doos
bedroeg, varieert deze nu tussen de
vijftig en tachtig euro, vertelt de
mondhygiëniste. 

Kruissink: ,,Met name aan het be-
gin van de pandemie was er een run
op spullen, waardoor de prijzen om-

hoog schoten en het lastig was om
aan materialen te komen. Inmiddels
zijn de prijzen enigszins genormali-
seerd, maar het is nog niet wat het
was voor corona.” Mondzorgprak-
tijken geven daarom aan dat het niet
haalbaar is om de extra handelingen
uit eigen zak te betalen. 

Tijdelijk
Erik Bloem, woordvoerder van de
Nederlands Zorgautoriteit (NZa),
legt uit waarom de coronatoeslag
niet verlengd wordt. 

,,De toeslag was tijdelijk, om aan-
bieders in staat te stellen hun werk-
wijze aan te passen aan de nieuwe
werkwijze die nodig was om de zorg
veilig te blijven leveren in tijden van
corona. De bedoeling is dat mond-
zorgaanbieders de extra handelin-
gen nu zullen inbedden in hun re-
guliere werkwijze.”

De NZa is tot dit besluit gekomen
door in overleg te gaan met mond-

zorgpartijen en zorgverzekeraars.
,,Wij hebben op basis van de input
van mondzorgaanbieders en de
zorgverzekeraars besloten om deze
te laten toetsen door het onafhanke-
lijk adviesbureau Gupta. De resulta-
ten van dit onderzoek gaven geen
aanleiding om de toeslag te verlen-
gen, waardoor deze met ingang van
deze week is beëindigd.”

Coronatoeslag blijft nodig

,,We hebben hier ook twee werken-
de warmtepompen staan”, zegt ini-
tiatiefnemer Donald Harte. ,,Zodat
je het hier alles kan aanraken, horen
en je erin kan verdiepen.” De nood-
zaak voor een eigen kenniscentrum

aan de Tomatenmarkt in Zwaag-
dijk-Oost is voor Harte een logisch
vervolg. Zijn eigen bedrijf Warmte-
belang in Hem levert al twintig jaar
alternatieve energiesystemen voor
de Nederlandse markt.

Systemen
,,Lang niet iedereen heeft voldoende
kennis om te begrijpen welke syste-
men er zijn en hoe ze werken”, aldus
Harte. ,,Als we dan toch serieus
werk willen maken van een beter
energiebeleid, dan kan je beter alle
kennis delen.”

Harte doet dit al vanuit Hem,
waar de onderneming Warmtebe-
lang is gevestigd. Daar voorziet hij

particulieren en ondernemers met
schone systemen voor verwarming
of koeling. In Zwaagdijk is meer

ruimte gevonden voor de nodige ad-
viezen.

Het centrum is bedoeld voor in-
stallateurs, aannemer, maar ook
voor de particulieren die bezig zijn
met een ander systeem om het huis
te verwarmen. De opening van het
centrum werd gedaan Marjan Min-
nesma, directeur van de stichting
Urgenda. Die kennis van nieuwe
energie is volgens haar van groot be-
lang wil Nederland een succesvolle
overstap maken naar een gebruik
van schonere energie. Het gebruik
van een warmtepomp die de energie

diep onder de grond of uit de lucht
haalt, is een van de haalbare opties.

Volgens Donald Harte is het cen-
trum voor veel mensen de plek waar
de feiten op tafel komen. ,,Hier kan
je alles vragen wat je wil weten”,
klinkt het trots. ,,Juist de mensen
die een bestaand huis willen veran-
deren, of een woning gaan bouwen.
Er gaan veel wilde verhalen rond
over zaken als de terugverdientijd.
Hier krijg je de feiten te horen, over
alle alternatieve energiesystemen.
Zodat je dan gefundeerd een eigen
besluit kan nemen.”

Van onze verslaggever

Kenniscentrum over duurzame energie in Zwaagdijk

’Hier kan je gerust
alles vragen wat je
wilde weten’

Zwaagdijk-Oost ■ West-Fries-
land heeft sinds kort een kennis-
centrum voor duurzame energie,
waarbij de huizenbezitter en on-
dernemer naar binnen kunnen
stappen voor advies. 

Machteld van der Lecq

mondzorg Onbegrip bij tandartsen als gevolg van het intrekken van compensatie

West-Friese tandartsen
zien hun inkomsten te-
ruglopen omdat steeds
meer patiënten uit angst
voor corona het onder-
houd aan hun gebit uit-
stellen. Tegelijkertijd
worden er extra kosten
gemaakt om behande-
lingen veilig te kunnen
uitvoeren. Het besluit
van het kabinet om de
coronatoeslag voor de
mondzorg te laten ver-
vallen, leidt daarom tot
veel onbegrip. 

•i
Hoogte toeslag
Waar komt het bedrag van 4,26
euro als coronatoeslag per
tandartsbezoek vandaan? Om
tot dit bedrag te komen, is door
de NZa nagegaan hoeveel extra
tijd en geld mondzorg-
praktijken gemiddeld per
bezoek kwijt zijn aan extra
veiligheidsmaatregelen. Het
gaat hier om materialen en
middelen zoals waterstof-
peroxide om mee te spoelen,
handschoenen en mondkapjes
en om de tijd die nodig is om
patiënten voorafgaand aan hun
bezoek te registreren.

❜❜We maken
vanwege corona
nog steeds extra

kosten
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