
AANVRAAGFORMULIER 

Algemene info  

Naam formulier X08 - Dermolipectomie 

 

START VRAGENLIJST 

1. Wat is het gewicht in kilogrammen? 

Invulveld 

 

1b. De waarde ligt onder of boven de plausibiliteitsgrens van 30 tot 300 kilogram. Weet u zeker dat de 
ingevulde waarde correct is? 

A Ja 

 

2. Wat is de lengte in centimeters? 

Invulveld 

 

2b. De waarde ligt onder of boven de plausibiliteitsgrens van 1 tot 3 meter. Weet u zeker dat de ingevulde 
waarde correct is? 

A Ja 

 

3. Is er sprake van status na bariatrische chirurgie? 

A Ja 
B Nee 

 

4. De berekende BMI = … kg/m2  

Hier wordt de BMI berekend en getoond 

 

5. Is het gewicht minimaal 12 maanden stabiel? 

A Ja 
B Nee 

 

6. Wat is de reden voor de ingreep? 

Informatiebuttons 1, 2 en 3*   

A Aantoonbare lichamelijke functiestoornis 
B Ernstige deformiteit bovenarmen of bovenbenen met Pittsburgh ratingscale 3 
C Anders  
D Adipositas 

 

6b. Omschrijft u alstublieft hoe de lichamelijke functiestoornis zich uit: 

Toelichtingsveld 

 



6c. Wat zijn de klachten? 

Toelichtingsveld 

 

7. Foto’s toevoegen, lateraal en frontaal 

Informatiebutton 4*  

SVP AANVINKEN: 
□ VERZEKERDE GEEFT TOESTEMMING DAT ZIJN/HAAR FOTO’S ELEKTRONISCH AAN DE VERZEKERAAR 
WORDEN VERZONDEN 
□ BEHANDELAAR HEEFT GEEN FOTO’S BESCHIKBAAR, DEZE ZULLEN DOOR DE VERZEKERAAR BIJ VERZEKERDE 
WORDEN 
OPGEVRAAGD.  

 
 
*1e informatiebutton 
Pittsburgh rating scale 
2 = geen verminking  en  3 = verminking 

 
Slechts in zeldzame gevallen kan bij deformiteit van de bovenbenen van verminking worden gesproken omdat 
deze vrijwel altijd bedekt zijn door kleding waardoor de deformiteit niet in het oog springend is en daarmee 
niet gesproken kan worden van een verminking volgens de wet- en regelgeving.  
 
*2e informatiebutton 
Van een aantoonbare lichamelijke functiestoornis is volgens de Zvw sprake wanneer de functiestoornis de 
buitenkant van het lichaam betreft, objectiveerbaar (meetbaar) is en voldoet aan tevoren vastgestelde criteria. 
Voorbeelden zijn: bewegingsbeperking, gezichtsveldbeperking, doorgankelijkheid. Psychische en sociale 
functiestoornissen ten gevolge van een lichamelijke afwijking zijn hierbij wettelijk uitgesloten. 
 
*3e informatiebutton 
Er is doorgaans geen vergoeding mogelijk bij forse bovenbeen, ook niet bij eventueel kapot schuren van de 
bovenbenen. Het kapot schuren van de huid is in het algemeen te voorkomen door het dragen van een broek. 
 
*4e informatiebutton 
De foto’s dienen scherp te zijn en een goed beeld te geven van de te beoordelen aandoening waarvoor de 
behandeling wordt aangevraagd. Zowel een overzichtsfoto als een detailfoto dienen ter ondersteuning van de 
beoordeling te worden meegestuurd. 


