Checklist aanvragen mondzorg vanaf 2022
De afdeling mondzorg heeft een checklist opgesteld welke gegevens bij een aanvraag moeten zitten.
Als de aanvraag niet volledig is, wordt deze niet in behandeling genomen en daarmee dus afgewezen.
Implantologie edentate kaak t.b.v. klikgebit
• Eindverantwoordelijke zorgverlener in beeld voor het gehele behandeltraject
• Zorgvraag verzekerde
• In geval van verwijzing, bevoegde verwijzer met AGB code in beeld
• Beoordeling van zowel onder –als bovenkaak en het functioneren van de gebitsprothese
• Onderkaak heeft eerste prioriteit
• Lichtfoto waarbij probleemgebied duidelijk in beeld wordt gebracht
• OPT* en ( evt RSP*)
• Aangeven aantal jaren volledig edentaat en beknopte prothetische behandelhistorie
• Behandelplan met resultaatprognose
• Gespecificeerde kostenbegroting
• Informed consent (met rechten en plichten patiënt)
N.B.: Wij zien de meerwaarde van CT scans in de implantologie. Echter wij stellen ons op het standpunt dat er voor
INDICATIESTELLING voor al dan niet implanteren in de ONDER- en BOVENkaak in eerste instantie geen noodzaak bestaat voor het
maken van een CT scan; hiertoe volstaat een conventionele OPT opname. Mocht er van de zijde van behandelaar een weloverwogen
vigerende reden zijn om voor INDICATIESTELLING en behandeling wel een CT scan te moeten maken, dan vernemen wij dat graag
vooraf.

Implantologie in de dentate kaak
Indien er sprake is van bijzondere tandheelkunde of fronttandvervanging tot drieëntwintig jaar moet
een akkoordverklaringsaanvraag worden ingediend. Wanneer hier geen sprake van is, vindt
vergoeding plaats conform eventueel afgesloten aanvullende verzekering.
Aanvragen orthodontie
• Bij deze aanvragen moet altijd een orthopantomogram* en een röntgenschedelprofielfoto* meegestuurd worden
• Bij traumatische palatumbeet dienen ook studiemodellen (eventueel digitaal), dan wel foto’s van studiemodellen,
aanwezig te zijn; of duidelijke mondfoto’s van het palatum
• Kleurenfoto’s: intra-oraal en extra-oraal
Aanvragen Bijzondere Tandheelkunde
• Bij tanderosie: bij deze aanvraag moeten een orthopantomogram*, volledige behandelhistorie, mondfoto’s en
(eventueel digitaal) studiemodellen aanwezig zijn, incl. in dossier aanwezig röntgenmateriaal
• Bij medisch gecompromitteerd: er moet sprake zijn van een causaal verband tussen medische en de
tandheelkundige problematiek
• Bij amelogenesis imperfecta: bij deze aanvraag moeten mondfoto’s en orthopantomogram* (röntgenfoto’s*)
aanwezig zijn
• Bij aanvragen CBT: aantal behandelingsuren, behandelplan met indien van toepassing gespecificeerde
kostenbegroting tandtechniek
• Bij aanvragen van het U05 Tijdtarief: het aantal behandelingsuren en de indicatie waarom het U05 Tijdtarief wordt
aangevraagd
• Bij aanvragen narcose: indicatie, volledige behandelhistorie, behandelplan en orthopantomogram* en informatie
omtrent angstreductietraject.
Bij prothese (P020, P021, P022, J50, J51, J52)
• Aangeven hoe oud de huidige voorziening is en wat de reden van de vervanging is.
• Kostenbegroting gespecificeerd inclusief techniek- en materiaalkosten.
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Aanvragen voor mondzorg na een ongeval
• Een compleet behandelplan
• Behandelhistorie
• Fotomateriaal (situatie van het gebit vóór hete ongeval en recent fotomateriaal van na het ongeval)
• Kostenbegroting
• Ongevallenverslag van huisarts, spoedeisende hulp of spoedtandarts/kaakchirurg (indien van toepassing).

Voor alle aanvragen geldt: ze dienen LEESBAAR en volledig ingevuld te zijn en op de aanvragen moet duidelijk
vermeld staan wie de aanvraag gaat uitvoeren en de AGB-code van de zorgaanbieder.
• Voor alle röntgenmateriaal geldt: indien reeds in patiëntendossier aanwezig.
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