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Tandarts
Heeft u pijn aan uw tanden of kiezen? Dan kunt u van maandag tot en met vrijdag (werkdagen) van 8.30 uur 17.00 uur bellen met de Tandartslijn 088 112 2 132 voor het maken van een afspraak bij de tandarts. De
praktijkassistente van de Tandartslijn bespreekt met u uw pijnklachten en maakt, als dat nodig is, een afspraak bij
een tandarts.
Wanneer u voor 12:00 uur belt, kunt u dezelfde of de volgende dag een afspraakkaart ophalen bij het COA.
Wanneer u na 12:00 uur belt, kunt u één of twee dagen na het gesprek met de Tandartslijn uw afspraakkaart
ophalen bij het COA.
Als u buiten de openingstijden van de Tandartslijn dringend een tandarts nodig heeft, dan kunt u bellen met de
Praktijklijn.
Niet op de tandartsafspraak komen
Wanneer u niet op een afspraak verschijnt, brengt dit kosten met zich mee en krijgt u toch een rekening. Dit komt
omdat de tandarts tijd voor u heeft vrij gemaakt , ook al was u er niet. Het bedrag van de rekening wordt van het
bedrag afgehaald dat u jaarlijks bij de tandarts mag gebruiken (250 euro per jaar). Daarom is het beter om zo snel
mogelijk uw afspraak te annuleren of te verplaatsen, wanneer u niet kunt gaan. Voor het afzeggen of verplaatsen
van tandartsafspraken kunt u contact opnemen met de Tandartslijn via 088 – 112 2 132. U kunt de Tandartslijn
bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur.
Tandarts op COA-locatie
Als u via de Tandartslijn een afspraak heeft gekregen voor de tandarts kan het zijn dat u op uw eigen locatie
wordt behandeld door de tandarts. Op een aantal locaties komt de tandarts met een bus op de COA-locatie. U
wordt in de tandartsbus behandeld door een tandarts. De bus is hetzelfde als een behandelkamer van een tandarts
in een tandartspraktijk.
Reizen naar de tandarts
Moet u reizen voor uw afspraak met de tandarts? Dan kunt u kiezen voor lopen, fietsen of het openbaar vervoer.
Als u daarbij hulp nodig heeft, neem dan contact op met een COA-medewerker.
Als de reis naar de tandarts verder is dan 10 kilometer, kunt u bij het COA een vergoeding voor de reiskosten
aanvragen.
Kunt u om medische redenen niet zelfstandig naar de tandarts reizen? Neem dan contact op met de Praktijklijn.
De Praktijklijn bepaalt of u recht heeft op taxivervoer (zorgtaxi) naar uw tandarts. De Praktijklijn gebruikt
hiervoor medische criteria. Die gelden voor alle bewoners.
Vergoeding



Mondzorg tot 18 jaar
Het is belangrijk dat kinderen naar de tandarts gaan. Dat is goed voor een gezonde ontwikkeling van het gebit en
het voorkomt tandproblemen. Kinderen worden ook minder bang voor de tandarts.
Daarom worden voor kinderen tot 18 jaar alle kosten van de tandarts volledig vergoed. Kroon- en brugwerk en
orthodontie worden niet vergoed.
Het is verstandig om met kinderen tot 18 jaar, via de Tandartslijn, een afspraak te maken voor een preventieve
controle.
Mondzorg vanaf 18 jaar
Voor bewoners vanaf 18 jaar en ouder wordt tandartsenzorg alleen vergoed bij ernstige kauw- en pijnklachten.
Dit is op basis van bijlage 5 noodhulplijst Tandarts van de RMA.
Uitstromen naar de gemeente
Wanneer u op een COA-locatie woont, betaalt het COA uw zorgverzekering. Op de dag dat u vertrekt uit de
COA-locatie, moet u zelf een zorgverzekering hebben afgesloten. De kosten voor een tandarts (vanaf 18 jaar)
worden niet vergoed in het basispakket van de zorgverzekering. U kunt hiervoor een extra tandartsverzekering
afsluiten.
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