TANDVERZEKERINGEN
Wat is dit precies?
Tandheelkundige behandelingen kunnen duur uitvallen. Zeker als men veel
behandelingen nodig heeft of meer gespecialiseerde behandelingen zoals
orthodontie, kroon- en brugwerk, implantaten...
In België wordt – zeker in vergelijking met veel andere landen - al vaak (iets van)
terugbetaling voorzien, maar voor veel behandelingen is er slechts zeer beperkte of
geen terugbetaling.
Een tandverzekering komt tussen in het remgeld (dit is het deel dat je zelf moet
opleggen). We zien dat meer en meer mensen zo een verzekering afsluiten.

Welke verzekeringen bestaan er?
•
•
•
•

CM:
Helan:
Bond Moyson:
DKV:

Medikoplan
Dentalia Plus
Tandplan
DKV Smile Essential, DKV Smile Comfort en
DKV Smile Premium (de huidige tandverzekeringen DKV Smile
en DKV Plan Tandzorg worden niet langer verkocht)

•

AG Insurance

Dental Flex (enkel via werk mogelijk)

Vergelijk de voorwaarden!
Tandverzekeringen kunnen heel verschillend zijn.
Het is belangrijk dat je ze toch vergelijkt. Lees zeker de voorwaarden vooraleer je
een contract afsluit.
Zaken waar je best aandacht aan schenkt:
✓ Het hele gezin noodzakelijk of kan het individueel?
Bij de verzekeringen die de mutualiteiten aanbieden verplichten ze meestal
om het hele gezin te verzekeren. Je kan ook geen Dentalia Plus-verzekering
van bij Helan nemen als je bij de CM aangesloten bent.
De som van de premies kan voor een gezin soms duurder uitkomen dan
hetgeen ze van de verzekering kunnen terugtrekken.

In dit geval is het niet verstandig een verzekering aan te gaan.
✓ Mutualiteiten bieden ook veel andere zaken aan dan alleen
tandverzekeringen: extra terugbetaling voor oogzorg, kampen, kraamgeld
etc... Hou hier ook rekening mee in jouw beslissing om al dan niet van
mutualiteit te veranderen (als de tandverzekering je elders interessanter
lijkt).
✓ Er is steeds een wachttijd.
Als je de behandelingen niet kunt uitstellen is het ook niet zinvol om nog vlug
een tandverzekering te nemen.
Voor klassieke behandelingen zoals controles zijn er wachttijden van 3
maanden à 1 jaar. Voor duurdere behandelingen zoals implantaten, kroonen brugwerk, orthodontie, parodontologie is er minstens een wachttijd van
12 maanden.
✓ Terugbetalingen
Niet alles wordt terugbetaald met een tandverzekering!
-> Er zijn plafonds die niet overschreden kunnen worden. Zo krijg je op
jaarbasis een maximumbudget dat terugbetaald kan worden,
bijvoorbeeld van €1.250, waarvan €1.050 maximum voor implantaten e.d.
Budget dat niet werd opgenomen wordt ook niet naar het jaar daarop
doorgeschoven.
- Je wordt ook beperkt door een percentage dat terugbetaald wordt,
afhankelijk van het type behandeling.
Bijvoorbeeld: je hebt een implantaat van €900 en een kroon van €1100 en krijgt daar 80% van
terug. In principe zou je dan €1600 moeten ontvangen. Echter, door een plafond van €1050
krijg je ook maximaal €1050 terug.
In dit geval is het belangrijk om een zodanige planning te maken dat de kosten worden
gespreid over verschillende verzekeringsjaren.

✓ Dossier op te maken door tandarts?
Bij aansluiting moet soms een dossier opgemaakt en doorgestuurd worden
door een tandarts. Bij DKV is dit vaak het geval.
Bij dergelijke verzekeringen kunt u soms uitgesloten worden of geen
terugbetaling genieten indien er tanden ontbreken en je ze wilt vervangen,
als vullingen te groot zijn, reeds teveel behandelingen zijn uitgevoerd, oude
kronen aanwezig zijn...

Als u een verzekering heeft:
✓ Lees goed de voorwaarden zodat je goed weet wat wel en niet wordt
terugbetaald vooraleer je een duurdere behandeling wil laten uitvoeren.
✓ Vraag na elke behandeling steeds een bewijsstuk voor de tandverzekering
om van de extra terugbetaling te genieten. Dit gebeurt namelijk niet
automatisch.
Bij elk tandartsbezoek moet een terugbetaling aangevraagd worden door een
bewijsstuk van tandheelkundige behandelingen op te sturen naar jouw
verzekering.
✓ Als je jaarlijks niet minstens 1 keer op controle gaat, kan de terugbetaling van
de verzering ook dalen!
✓ Hou goed bij op welke datum je verzekering gestart is en dus op welke datum
je ‘nieuw jaar’ komt.
✓ In functie van een maximale terugbetaling is het verstandig om de kosten
soms te spreiden over verschillende verzekeringsjaren. Het is van belang te
weten van wanneer tot wanneer jouw verzekering loopt en te weten wat de
maximale terugbetaling is.
Voorbeeld. Je hebt een implantaat en kroon nodig. Je hebt een paar jaar geleden een
verzekering afgesloten en elk jaar op 1 mei start jouw nieuw jaar.
Dan is het verstandig om het implantaat vóór 1 mei te laten plaatsen en de porseleinen kroon
pas na 1 mei. Hoewel er geen 12 maanden tussen zitten, ga je voor de ene behandeling
gebruik kunnen maken van de terugbetaling van het ene verzekeringsjaar en voor de tweede
behandeling het andere jaar.

OPGELET: uw verzekering kan wijzigen over de jaren heen!
In 2018 heeft de CM 4 jaar na de lancering van zijn verzekering in 2014, zijn
voorwaarden eenzijdig gewijzigd. De CM beslist dat de premie voortaan wél zou
stijgen op basis van de leeftijd en dat er een franchise wordt ingevoerd van 30€ per
jaar voor remgeld. Het gaat om een prijsstijging van 20-25%.
Het is niet echt fair om eerst klanten aan te trekken met voordelig tarieven en dan
eenzijdig de spelregels te wijzigen.
De Liberale Mutualiteit voerde ook reeds prijsstijgingen in en Dentalia Plus laat ook
met de jaren zijn prijzen stijgen… Dus hou ook dat in de gaten.

