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Bij vraag 1 en 6 toevoegen onderscheid linker/ rechterborst
Cupmaat DD vervangen door E en correctie woord in afwijsreden
In nieuw format gezet

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
Opmerking: De vragenboxen worden automatisch genummerd en kunnen gewoon gekopieerd worden. Nummering
wordt voortgezet.

1. Vraagstelling
Betreft het een borstverkleining in het kader van een (primaire)
borstreconstructie na amputatie aan de aangedane zijde, of het opheffen
van asymmetrie aan de contralaterale zijde bij een amputatie van de borst?
A Ja betreft linker borst
B Ja betreft rechter borst
C Nee
2. Vraagstelling
Wat is het gewicht in kilogrammen?
____ kg
Controle plausibiliteitsgrens: als gewicht <30 kg of > 300 kg dan vraag of
deze gegevens correct zijn ingevoerd.

3. Vraagstelling
Wat is de lengte in meters?
___m
Controle plausibiliteitsgrens: als lengte < 100 cm en > 300 cm dan vraag of
deze gegevens correct zijn ingevoerd.
4. Vraagstelling
De berekende BMI= ___kg/m2
Indien BMI > 30
Indien BMI <= 30
5. Vraagstelling
Wat is de cupmaat?
Links
Rechts
(maten A t/m K)
6. Vraagstelling
Welke ingreep wordt uitgevoerd? (svp aanvinken) Infobutton 1
Enkelzijdige borstverkleining links
- Indien aangevinkt 2 cupmaten verschil
- Indien aangevinkt< 2 cupmaten verschil
Enkelzijdige borstverkleining rechts
- Indien aangevinkt 2 cupmaten verschil
- Indien aangevinkt< 2 cupmaten verschil

Dubbelzijdige borstverkleining
< 160 cm (vraag 2) en cupmaat <D
< 160 cm (vraag 2) en cupmaat >D
> 1.60 m en cupmaat < D
> 160cm (vraag 2) en cupmaat ≥E
Ptosiscorrectie
7. Vraagstelling
Zijn er geobjectiveerde hoge rug-/nek-/schouderklachten gerelateerd aan de
borstomvang?
A Ja
B Nee
8. Vraagstelling
Hebben conservatieve behandelingen zoals een goed ondersteunende BH,
fysiotherapie resultaat gehad?
A Ja
B Nee

9. Vraagstelling
Is er sprake van onbehandelbaar smetten? Infobutton 2
A Ja <Tekstblok> Hoeveel behandelinge
B Nee
10. Indien van toepassing, graag noodzakelijke bestanden uploaden
Uploadfunctie

EINDE VRAGENLIJST
Infobutton 1: Bij een enkelzijdige verkleining moet er sprake zijn van een asymmetrie van minimaal 2 cupmaten verschil of
het opheffen van asymmetrie aan de contralaterale zijde bij een amputatie van de borst.
Infobutton 2: Onbehandelbaar smetten: ondanks adequate behandeling door specialist niet te voorkomen c.q. te genezen
smetten in huidplooien, welke altijd ter plekke aanwezig is en waarbij een operatie de enige oplossing vormt van het
probleem. De reden van het conservatief falen is duidelijk te objectiveren.
Indien bijvoorbeeld onvoldoende hygiënische maatregelen de oorzaak zijn van het smetten, is vergoeding niet mogelijk
omdat minder ingrijpende maatregelen voorliggend zijn. Bij de behandeling moet de landelijke richtlijn verpleging en
verzorging “Smetten (intertrigo) preventie en behandeling” gevolgd zijn.

