
AANVRAAGFORMULIER 

Algemene info  
Naam formulier X19 - Oorstandcorrectie 

 

START VRAGENLIJST 

1. Wat is de reden voor de ingreep? 
 
A Correctie afstaande oren 
B Correctie cupears 
C Correctie microtie 
D Correctie bijoortje 
E Chondrodermatitis nodularis helicis 
F Anders, nl: <verplicht tekstveld> 
 

 

2. Informatie voor zorgaanbieder 
Bij sommige zorgverzekeraars is het voor de correctie afstaande oren niet nodig om een machtiging aan te 
vragen. Als de verzekerde hiervoor aanvullend verzekerd is, vindt de vergoeding plaats volgens de 
polisvoorwaarden. Dit geldt voor verzekerden van onderstaande zorgverzekeraars. U hoeft deze aanvraag 
dan verder niet af te maken. U kunt deze pagina verlaten. 
 

- VGZ, Univé, IZZ, UMC, IZA 
- CZ, OHRA, NN 
- Zorg en Zekerheid 
- Zilveren Kruis, FBTO, De Friesland, Interpolis 
- ONVZ, VvAA Zorgverzekering, PNO Zorg 
- EUCARE, Aevitae 

 
Als u deze machtigingsaanvraag invult voor een verzekerde van een andere zorgverzekeraar kunt u 
verdergaan met deze aanvraag. Bij twijfel kunt u navraag doen bij de zorgverzekeraar. 

 

3. Geef een omschrijving van de klachten of een toelichting op de aanvraag: 
<verplicht tekstveld> 

 

4. Toevoegen foto’s lateraal en frontaal 
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. 
 
Opmerking:  Foto’s van de te behandelen aandoening kunnen van belang zijn voor de beoordeling van de indicatie door 
de medisch adviseur. Wanneer u beschikt over foto’s, stuurt u die dan mee als betrokkene daar toestemming voor geeft. 
Het kan voorkómen dat verzekerde bij twijfel moet worden opgeroepen voor het spreekuur van de medisch adviseur. 
□ Verzekerde gee  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. 

 

5. Uploaden bestanden 
 
Uploadfunctie 

 

EINDE VRAGENLIJST 


