
 

Webinar met Jo De Cock (RIZIV) 

17 november 2020 

Vragen gesteld tijdens de webinar (in de chat box) 

De vraagstellers werden geanonimiseerd: enkel voornaam (voor patiënt) of functie (voor anderen) 

19:17:52 Tandarts: Je Team experten die je vereniging bijstaan : Wie en welke disciplines ? 

19:26:19 Tandarts: vergeet niet de belangrijke OSAS groep AHI > 5 en < 15 !! 

19:30:02 Tandarts: Opleiding ??!!! Tandartsen !!!!! 

19:39:37 Tandarts: De plaats van de MRA door Tandarts in KCG ???!!!!!! 

19:42:35 Tandarts: MRA bestaat al meer dan 30 jaar , pas in 2017 in de conventie opgenomen 

!!!!!!!! voordien 317295 met terugbetaling van 500 Euro  

19:46:22 Tandarts: Dentistry and Sleep-Related Breathing Disorders  zie FDI rapport !!! 

19:49:41 Marc: Hoeveel geld kan RIZIV besparen door vroege diagnose en behandeling van apneu 

(sterke vermindering van hart-vaatziekten en andere chronische ziekte co-morbiditeiten)? 

19:55:24 Tandarts: De rol van Tandarts in OSAS behandeling: 

https://www.ada.org/~/media/ADA/Member%20Center/FIles/Role_of_Dentistry_in_the_Treatment

_of_Sleep_1-5.pdf?la=en 

19:55:27 Marc: de cystic fibrosis (mucovisidose) patientenvereninging heeft een zeer nuttige 

patientenregister opgebouwd die zelfs erkent is door EMA om efficiëntie van therapie etc te 

monitoren. Is RIZIV bereidt om het opzetten van zulk een zeer nuttige tool financieel te 

ondersteunen voor apneu? deze tools kunnen RIZIV zeer veel geld besparen op middellange termijn 

19:57:49 Marc: https://www.ecfs.eu/ecfspr 

19:58:23 Tandarts: Zeer goede presentatie en zeer to the point vooruitzichten !! 

20:18:48 Marc: VLAIO deelt subsidies uit aan bedrijven volgens strenge criteria. Waarom wordt 

VLAIO niet ingeschakeld om budgetten aan specifieke projecten van patiëntenorganisaties te geven? 

20:19:08 Tandarts: Meer leden op nemen in de vereniging !! 

20:24:24 Tandarts: de aanlevering van maskers moet apart bekeken worden en gelicht worden uit 

de ziekenhuis sfeer  

20:37:15 Tandarts: Tandartsen en Tandlabo's kunnen aan maskers meer confort geven  

20:38:38 KCE (Kenniscentrum): Het ging inderdaad prioritair over CPAP. 

20:39:08 Tandarts: Laat ons een taskforce tandartsen betrekken   

20:42:24 Tandarts: Inderdaad criteria moeten dringend herbeken !!!! voor MRA zie Internationale 

richtlijnen !!! 

20:48:03 Tandarts: Validatie positie therapie is echt no niet rond !! 

20:50:25 Tandarts: Van harte dank !!!! 

20:50:31 Magda: dank u het was heel leerzaam applaus 

20:51:41 Thuiszorg dienstverlener: hartelijk dank! 


