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Disclaimer 

De inhoud van dit formulier is gebaseerd op praktijkervaring van specialisten van zorgverzekeraars. Uitgangspunt is dat 
niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan noodzakelijk. Gelet op het doel waarvoor de gegevens worden 

verzameld - namelijk de beoordeling van een machtigingsaanvraag -  worden slechts vragen in het formulier opgenomen 
die ter zake dienend en niet bovenmatig zijn voor de beoordeling van een aanvraag 

 

 

 

 

 

 

 



Vragenlijst 
 

Eventuele introtekst 

START VRAGENLIJST 

1. Is er sprake van obstructieklachten van de neus? 

A Ja 
B Nee 

 

2. Zijn deze obstructieklachten als chronisch te beschouwen (langer dan 12 maanden 
bestaand)? 

A Ja 
B Nee 

 

3. Nose scale 
Wilt u aangeven per item wat de ernst is van de obstructieklachten? 
 
Nasal obstruction symptom evaluation (NOSE) 
 
Verstopte Neus of vol gevoel 
A. geen probleem 
B. licht probleem 
C. matig probleem 
D. redelijk ernstig probleem 
E. ernstig probleem 
 
Neusblokkade of obstructie 
A. geen probleem 
B. licht probleem 
C. matig probleem 
D. redelijk ernstig probleem 
E. ernstig probleem 
 
Moeite met ademen door de neus 
A. geen probleem 
B. licht probleem 
C. matig probleem 
D. redelijk ernstig probleem 
E. ernstig probleem 
 
Problemen met slapen 
A. geen probleem 
B. licht probleem 
C. matig probleem 
D. redelijk ernstig probleem 
E. ernstig probleem 
 
Niet voldoende lucht door de neus krijgen bij sport of inspanning 
A. geen probleem 
B. licht probleem 
C. matig probleem 
D. redelijk ernstig probleem 



E. ernstig probleem 
 
 
 

4. Worden de obstructie klachten, geobjectiveerd door de KNO-arts, veroorzaakt 
door een duidelijke 
anatomische afwijking van de uitwendige neus? 
 
Infobutton:met beschrijving van  

• de anamnese onder vermelding van de oorzaak van e obstructieklachten ( 
aangeboren afwijking, trauma, ziekte) en de duur van de klachten 

• het lichamelijk onderzoek 

• resultaten van een objectieve meting bijvoorbeeld de Peak Nasal Inspiratoy Flow 

• de resultaten het beeldvormend onderzoek (rhinoscopie of ander beeldvormend 
onderzoek) 

• welke eerdere behandelingen zijn er geweest, hoe lang deze zijn ingezet en wat 
het resultaat daarvan was 

• en een motivering waarom niet uitgekomen kan worden met een inwendige 
neuscorrectie 

 

A Ja, graag brief KNO-arts toevoegen   

B Nee 
 

5. Is er sprake van een ernstige misvorming: een zeer opvallende 
deformiteit van de neus? ** 
 
** Van verminking is volgens de Zvw sprake in geval van een ernstige 
misvorming. Deze misvorming moet 
daarnaast het gevolg zijn van een ziekte, ongeval of geneeskundige 
verrichting. 
 
A Ja 
B Nee 
 

 

6. Ruimte voor toelichting 

< keuze tekstveld> 

 
 
7. Uploadblok 

A. Verzekerde geeft toestemming dat zijn/haar foto’s elektronisch aan de 
verzekeraar worden verzonden 
B. Behandelaar heeft geen foto’s beschikbaar, deze zullen door de 
verzekeraar bij verzekerde worden 
opgevraagd. 
 

 

Uploadfunctie 
 

EINDE VRAGENLIJST 


