
Digitale transformatie  
voor toekomstbestendige  
mondzorg 

doel is om VR in 2023 te hanteren als de voorkeurs
methode voor angstbehandelingen in alle CBT’s.

Hoe stimuleert en faciliteert CZ groep dit?
• Binnen de mondzorg zijn weinig bewezen effectieve 

mogelijkheden voor ehealth of digitale zorg die 
bijdragen aan kwaliteit, toegang of betaalbaarheid. 
Toch willen we de mogelijkheden die er zijn benutten. 
Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren 
en te ondersteunen bij het ontwikkelen en implemen
teren van aantoonbaar doelmatige proposities.

• Door VRtechnologie te introduceren in de bijzondere 
tandheelkunde en dit breed op te schalen, zorgen we 
ervoor dat deze zorg minder belastend wordt voor de 
patiënt. Bovendien neemt de behandeltijd af en 
wordt het een volwaardig inzetbare methode om 
tandartsangst blijvend te verhelpen. Dit 
ondersteunen we gedurende 2022 voor alle 
bijzondere tandheelkunde.

Wat verwachten we van zorgaanbieders?
We helpen zorgaanbieders bij de ontwikkeling en 
implementatie. De voorwaarde is wel dat deze zorg een 
substitutie is van bestaande zorg en dat deze even 
doelmatig is tegen eerlijke kosten. Daarnaast kan CZ 
groep een rol spelen in de verbinding tussen zorgverlener, 
digitale oplossing en ZN of de NZa. 

Algemeen

Als zorgverzekeraar denkt CZ groep mee over de toekomst 
van de gezondheidszorg in Nederland. Om de uitdagingen 
in de zorg het hoofd te bieden, moeten we met elkaar de 
zorg anders inrichten. Digitale vormen van zorg zijn 
daarbij cruciaal: we kunnen én willen niet meer zonder. Er 
is een transformatie nodig om de zorg aan te laten sluiten 
bij de wensen van patiënten én om de zorg toegankelijk 
en betaalbaar te houden. Met de implementatie van 
sociale en technologische innovaties werken we vandaag 
al samen aan de zorg van morgen. Die is digitaal of 
hybride waar het kan en fysiek waar het moet.

We stimuleren zorgaanbieders om meer werk te maken 
van innovatieve vormen van zorg. In diverse projecten en 
met onze duurzame coalities werken we in cocreatie 
aan de implementatie van nieuwe zorgpaden, waarbij 
digitale zorg een belangrijke rol speelt. We kijken samen 
bij welke behandelingen digitale zorg de meeste impact 
kan hebben. We doen gezamenlijk onderzoek, wisselen 
kennis uit en leren van elkaar, zodat we samen de 
transformatie naar digitale zorg in heel Nederland 
kunnen versnellen.

Bent u geïnteresseerd in de bredere kijk van CZ groep op 
de opschaling van digitale zorg naar duurzame zorg? Kijk 
dan op Zorginkoop en Digitale zorg - CZ. 

Mondzorg

Wat is onze ambitie? 
Tandartsangst kan verzekerden tegenhouden om 
mondzorg op te zoeken. Dit kan leiden tot problemen 
met het gebit en andere gezondheidsproblemen. In de 
bijzondere tandheelkunde introduceerden we de inzet 
van VRtechnologie, waardoor tandartsangst verminderd 
of zelfs verholpen wordt. Dit leidt tot een betere kwaliteit 
van het gebit en draagt bij aan de doelmatigheid. Ons 

https://www.cz.nl/visieDZ

