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Samenwerkingsovereenkomst tandarts – MKA-chirurg 

binnen de implantologie 

 
De ondergetekenden 

 

1. Tandartspraktijk A , gevestigd aan [de straatnaam]  te [plaatsnaam]  en rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [invullen], [functie], hierna te noemen: ‘de 

Tandarts’; 

 

2. Praktijk voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie B, gevestigd aan [de straatnaam] 

te [plaatsnaam] rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [invullen], [functie],   

hierna te noemen: ‘de MKA-chirurg’ ; 

 

hierna gezamenlijk ook te noemen ‘Partijen’ of ieder afzonderlijk ‘Partij’ 

 

Overwegende dat 

 

(a) de behandeling van patiënten bij wie een indicatie bestaat voor een prothetische 

voorziening op implantaten, een aanpak kan vereisen waarbij wordt samengewerkt tussen 

Partijen; 

(b) Partijen de continuïteit en de kwaliteit van de implantologische zorg binnen een dergelijk 

behandeltraject willen waarborgen; 

(c) Partijen in het kader van een goede zorgverlening aan de patiënt duidelijke afspraken 

wensen te maken over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden; 

(d) Partijen de afspraken en voorwaarden waaronder zij de samenwerking aangaan, schriftelijk 

willen vastleggen in deze overeenkomst, hierna te noemen: de ‘Overeenkomst’. 

 

Komen overeen als volgt 

 

Artikel 1 Patiënten doelgroep  

 

1.1 De afspraken in deze Overeenkomst zijn van toepassing op de behandeling van patiënten bij 

wie een indicatie bestaat voor een prothetische voorziening op implantaten, voor zover de 

patiënt hiermee heeft ingestemd. 

 

Artikel 2 Verwijzing 

 

2.1 Als er door de Tandarts een indicatie wordt gesteld voor een op implantaten gedragen 

prothese, dan verwijst de Tandarts de patiënt naar de MKA-chirurg door middel van een 

verwijsbrief. 

2.2 In de verwijsbrief dient in ieder geval de volgende informatie te zijn opgenomen: 

a. de indicatiestelling; 

b. voor zover relevant: een beknopte samenvatting van de behandelhistorie van de 

patiënt ten aanzien van de beoogde implantaat gedragen prothese; 
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c. duidelijke vraagstelling ten aanzien van de beoogde op implantaat gedragen 

prothese. 

2.3 De verwijsbrief kan zowel digitaal als per post worden verzonden, maar geschiedt bij 

voorkeur digitaal.  

2.4 De verwijsbrief wordt door de Tandarts vastgelegd in het dossier van de patiënt. 

2.5 De Tandarts vraagt de patiënt om toestemming voor de uitwisseling van gegevens aan de 

MKA-chirurg die nodig zijn in het kader van de verwijzing. 

 

Artikel 3 Intakegesprek bij de MKA-chirurg na verwijzing 

 

3.1 De MKA-chirurg zal in een intakegesprek met de patiënt de door de Tandarts gestelde 

indicatie beoordelen. 

3.2 Bij een positief oordeel van de MKA-chirurg ten aanzien van de indicatiestelling zal de MKA-

chirurg in overleg met de patiënt een behandelplan opstellen voor het plaatsen van de 

implantaten ten behoeve van de gewenste prothese. 

3.3 Bij een negatief oordeel van de MKA-chirurg ten aanzien van de indicatiestelling zal de MKA-

chirurg de patiënt terugverwijzen naar de Tandarts. 

 

Artikel 4 Terugkoppeling na intake 

 

4.1 De MKA-chirurg zorgt voor een spoedige en duidelijke terugkoppeling aan de Tandarts na 

het intakegesprek met de patiënt. 

4.2 In de terugkoppeling wordt door de MKA-chirurg in ieder geval opgenomen: 

a. diens oordeel ten aanzien van de indicatiestelling en; 

b. bij een positief oordeel: het behandelplan, inclusief tijdpad; 

c. bij een negatief oordeel: advies voor verdere behandeling. 

4.3 De terugkoppeling kan zowel digitaal als per post worden verzonden, maar geschiedt bij 

voorkeur digitaal. 

 

Artikel 5 Verantwoordelijkheidsverdeling 

 

5.1 De MKA-chirurg is verantwoordelijk voor het plaatsen van de implantaten ten behoeve van 

de op implantaat gedragen prothese, inclusief controle en nazorg. 

5.2 De Tandarts is verantwoordelijk voor het vervaardigen van de mesostructuur en het plaatsen 

van de prothese, inclusief controle en nazorg. 

5.3 Implantaten, suprastructuur en/of prothetische voorziening dienen minimaal één keer per 

jaar door de MKA-chirurg of de tandarts te worden gecontroleerd (conform de 

“Gedragsregels betreffende de behandeling van patiënten met tandheelkundige implantaten, 

versie mei 2015”  van de NVOI)1. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Vindplaats: http://nvoi.nl/nieuws/4445/gedragsregels-nvoi-aangenomen.html . 

http://nvoi.nl/nieuws/4445/gedragsregels-nvoi-aangenomen.html
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Artikel 6 Overeenkomst met de zorgverzekeraar  

 

6.1 Partijen sluiten ieder afzonderlijk een overeenkomst af met de zorgverzekeraar van de 

patiënt voor de door hen te verlenen zorg, waarin onder andere nadere afspraken zijn 

gemaakt over de kwaliteit van de te leveren zorg. 

 

Artikel 7 Machtigingen aanvragen 

 

7.1 De MKA-chirurg is, voor zover dat is vereist, verantwoordelijk voor het aanvragen van een 

machtiging bij de zorgverzekeraar van de patiënt voor het plaatsen van de implantaten. 

Patiënt wordt door de MKA-chirurg gewezen op de kosten die eventueel ten laste komen 

van het jaarlijkse wettelijke eigen risico of de wettelijke eigen bijdrage. 

7.2 De Tandarts is, voor zover dat is vereist, verantwoordelijk voor het aanvragen van een 

machtiging bij de zorgverzekeraar van de patiënt voor het vervaardigen en plaatsen van de 

prothese. Patiënt wordt door de Tandarts gewezen op de kosten die eventueel ten laste 

komen van het jaarlijkse wettelijke eigen risico of de wettelijke eigen bijdrage. 

7.3 De machtigingsaanvragen, zoals bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel, geschieden via het 

digitale machtigingsportaal VECOZO. 

 

Artikel 8 Declareren 

 

8.1 Partijen zijn individueel verantwoordelijk voor een juiste en tijdige declaratie van de door 

hen verleende zorg. 

8.2 Partijen declareren conform de toepasselijke tariefbeschikking van de Nederlandse 

Zorgautoriteit en nemen de overige wet- en regelgeving ten aanzien van het 

declaratieproces in acht. 

   

Artikel 9 Tussentijdse afstemming 

 

9.1 Partijen informeren elkaar over gegevens en bevindingen die zij nodig hebben om 

verantwoorde zorg te kunnen leveren aan de patiënt. Over belangrijke wijzigingen in het 

behandelplan zullen Partijen elkaar tijdig informeren. 

9.2 Partijen treden zo vaak als nodig is met elkaar in overleg over de status en de voortgang van 

de behandeling, zodat de juiste zorg geleverd kan worden. 

9.3 Na controle in het kader van het nazorgtraject vindt er in ieder geval een terugkoppeling 

plaats door de MKA-chirurg aan de Tandarts. 

 

Artikel 10 Klachtenregeling 

 

10.1 Partijen dragen ieder afzonderlijk zorg voor een adequate klachtenregeling conform de 

toepasselijke wet- en regelgeving. 

10.2 Partijen informeren de patiënt over het bestaan van de klachtenregeling en op welke wijze 

de patiënt daar in een voorkomend geval gebruik van kan maken. 

10.3 Indien de ene Partij van de patiënt een klacht verneemt over de andere Partij, treden 

Partijen met instemming van de patiënt hierover met elkaar in overleg. 
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Artikel 11 Gegevensuitwisseling 

 

11.1 Bij de uitvoering van de samenwerking zullen Partijen ervoor zorgdragen dat zij, alsmede 

eventueel door Partijen ingeschakelde derden, zich houden aan de wet- en regelgeving met 

betrekking tot de privacy, zoals onder meer neergelegd in de Wet bescherming 

persoonsgegevens. 

11.2 Partijen zullen alle vereiste maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid van de gegevens te 

borgen ten aanzien van de onderdelen van de samenwerking waarin mogelijk sprake is van 

verwerking van persoonsgegevens. 

 

Artikel 12 Evaluatie samenwerking  

 

12.1 Partijen zullen in onderling overleg gedurende de looptijd van deze Overeenkomst een 

moment inplannen waarop zij de samenwerking zullen evalueren. 

 

Artikel 13 Duur en beëindiging 

 

13.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 5 jaar. De Overeenkomst treedt in 

werking per [.../…/…] en zal van rechtswege eindigen per […/…./….]. 

13.2 Het tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is mogelijk: 

a. met wederzijds goedvinden van Partijen met ingang van een door Partijen 

overeengekomen datum; 

b. door opzeggingen van de ene Partij aan de andere Partij. Deze opzegging dient 

schriftelijk plaats te vinden, waarbij een opzeggingstermijn van minimaal 3 maanden 

in acht dient te worden genomen, tenzij om een dringende reden de Overeenkomst 

onmiddellijk of eerder dan de overeengekomen opzegtermijn dient te worden 

beëindigd; 

c. door een uitspraak van een bevoegde rechter tot ontbinding van de Overeenkomst; 

d. als van één van Partijen in redelijkheid niet kan worden gevergd de Overeenkomst te 

laten voortduren. 

13.3 Het tussentijds wijzigen van de Overeenkomst is alleen schriftelijk mogelijk. 

13.4 Indien een Partij wil overgaan tot wijziging van de Overeenkomst, treden Partijen hiertoe 

binnen één maand in overleg nadat het verzoek tot wijziging schriftelijk is aangegeven. 

13.5 Partijen treden ook in overleg over de noodzaak tot tussentijdse wijziging indien er 

afspraken uit de Overeenkomst niet worden nagekomen en/of er zich onvoorziene 

omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de Overeenkomst redelijkerwijs niet 

kan worden voortgezet. 

13.6 De Overeenkomst kan door elk van de Partijen met onmiddellijke ingang worden beëindigd 

indien:  

a. een andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard; 

b. een andere Partij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, dan wel dergelijke 

surséance aan hen wordt verleend; 
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c. een andere Partij een besluit van liquidatie en/of ontbinding dan wel tot het aangaan 

van een (juridische) fusie of splitsing neemt, dan wel haar ondernemingsactiviteiten 

feitelijk beëindigt of wezenlijk verandert; 

d. een andere Partij ernstig tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de 

Overeenkomst. 

 

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen 

 

14.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  

14.2  Indien onverhoopt geschillen ontstaan dan zullen Partijen trachten dit eerst in onderling op 

te lossen. Mochten Partijen hierin niet slagen dan staat het Partijen vrij het geschil voor te 

leggen aan de bevoegde rechter. 

 

Aldus in tweevoud overeengekomen op […/…/….]  

 

Tandartspraktijk [X]     MKA-praktijk [X] 

 

[plaatsnaam]      [plaatsnaam] 

 

------------------------     -------------------------- 

 

[naam tekeningsbevoegde]    [naam tekeningsbevoegde] 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

  
  
  


