De eindverantwoording ligt altijd in handen van
de tandarts, hij is uiteindelijk degene die U de
prothese levert en uiteindelijk gaat ook zijn
declaratie naar Uw ziekenfonds.

Geachte patiënt,
Allereerst bedankt voor Uw bezoek aan onze
praktijk. U bent naar ons toegekomen omdat U
problemen heeft met uw gebitsprothese of
omdat U een (gedeeltelijk) nieuw gebit nodig
heeft.
Met deze folder willen wij U erover informeren
hoe wij onze zorgverlening geheel volgens de
wettelijke bepalingen en met hoge kwaliteit
voor U realiseren.
De reden hiervoor is dat er bij veel cliënten (en
verzekeraars) onduidelijkheid bestaat over hoe
de diverse dienstverleners hun diensten
aanbieden.
In onze praktijk willen wij gevoelens van
onzekerheid uit de weg ruimen, indien mogelijk
nog voordat we met ons werk voor U beginnen.

Achtergrond:
In het verleden heeft de overheid een werkwijze
ingevoerd, die een directe samenwerking mogelijk
maakt tussen tandtechnicus én tandarts bij de
behandeling van patiënten met problemen aan hun
gebitsprothese. Dit wordt ook wel taakdelegatie
genoemd.
Bij deze samenwerkingsvorm krijgt U Uw
zorgverlening geheel onder de medische
verantwoording van een tandarts in directe
samenwerking met de tandtechnicus die zijn
praktische ervaring inzet voor een goed stuk
vakwerk. Dit betekent weliswaar extra werk, maar
vermijdt dubieuze praktijken. Onze praktijk
ondersteunt geheel het idee achter deze regeling,
ook wij wensen graag goed werk af te leveren.
Hoe werkt het:
Vroeger was het mogelijk een gebitsprothese te
krijgen zonder dat de tandtechnicus de patiënt zelf
zag. Toch moest de tandtechnicus dan op afstand
proberen iets goeds te maken. Het is belangrijk dat
de tandtechnicus zelf bij de patiënt een oordeel
vormt over de kwaliteit van zijn werk. Daarnaast
moet de tandarts de patiënt ook zelf zien om het
werk vanuit het medische gezichtspunt te
controleren.
Taakdelegatie is een samenwerkingsvorm die tot
doel heeft dat de tandarts en tandtechnicus samen
de patiënt behandelen. U hebt daarom met beiden
contact.

www.repdent.nl

Tot slot:
Overheden en verzekeraars zullen in principe
altijd het welzijn van de patiënt voor ogen
hebben. Toch kan in een tijd met steeds
wisselende overheidsmaatregelen,
onduidelijkheid optreden. Dat is uiteraard niet in
het belang van de patiënt. Wij hopen dat wij
deze onduidelijkheden hebben kunnen
wegnemen.
Vragen:
Heeft U hierover nog vragen, stelt U ze gerust.
Komen die vragen pas later bij u op, dan kunt U
ze achter op deze folder noteren en ze bij de
volgende gelegenheid stellen.
U kunt ook altijd vragen stellen via onze website
www.repdent.nl.
Mocht het ziekenfonds U vragen hierover stellen,
geeft U dan gerust deze brief verder. Bij vragen
kan het ziekfonds zich ook graag direct tot ons
wenden.
Tot ziens bij Rep-Dent!
Rep-Dent
A.Geelen
Klein-Nullandstraat 27
6462 TA Kerkrade
045-5457633

