
AANVRAAGFORMULIER 

Algemene info  

Naam formulier M04 – (Uitgestelde) fronttandvervanging jeugd  

 

START VRAGENLIJST 

1. Is er sprake van de volledige afwezigheid van,  dan wel als verloren te beschouwen,  één of meerdere  
blijvende frontelement(en) door trauma van voor het 18e levensjaar, of agenesie in de zin van artikel 
2.7 lid 6 van het Besluit zorgverzekering?   

(i) 
A Ja 
B Nee 
 

 

2. Welke gebitselementen ontbreken? 

(meerdere opties mogelijk, minimaal 1 verplicht) 

A Kwadrant 1: □ 11 □ 12 □ 13  
B Kwadrant 2: □ 21 □ 22 □ 23  
C Kwadrant 3: □ 31 □ 32 □ 33  
D Kwadrant 4: □ 41 □ 42 □ 43 

 

3. Hoe wordt het diasteem van het ontbrekende element gesloten?  
Infobutton: Indien er aanspraak bestaat in het kader van de (uitgestelde) fronttandvervanging voor 
jeugdigen,  en  er middels orthodontie (A codes)  een volledige sluiting van de diastemen bewerkstelligd 
kan worden, kan dit als vervangende behandeling van de therapie met niet-plastische materialen alsmede 
het aanbrengen van tandheelkundige implantaten aangevraagd worden. Orthodontie kan in het kader 
van deze aanspraak nooit in combinatie met andere behandelopties aangevraagd worden. 

A Met alleen orthodontie  
B Met niet-plastische materialen en/of implantologie 
 

 

4. Hoeveel implantaten gaat u plaatsen? 

<verplicht invoerveld> 

Aantal…=> invoerveld (max 0-12) 
 

5. Maakt u gebruik van immediaat geplaatste implantaten in de regio 13 tot en met 23? 

A Ja 
B Nee 

 

6. Hoeveel kronen gaat u plaatsen? (brugpijler is ook een kroon) 

<verplicht invoerveld> 
Aantal…=> invoerveld (max 0-12) 

 

7. Hoeveel brugtussendelen gaat u plaatsen? 

<verplicht invoerveld> 

Aantal…=> invoerveld (max 0-12) 
 

 

 



8. Hoeveel plakbruggen gaat u plaatsen? 

A Zonder preparatie…=> invoerveld (max 0-6) (verplicht invoerveld) 
B Met preparatie…=> invoerveld (max 0-6) (verplicht invoerveld) 

 

9. Maakt u gebruik van een partiële plaatprothese of frame prothese? 

A Ja, gedeeltelijk kunstgebit 1-4 elementen  
B Ja, gedeeltelijk kunstgebit 5-13 elementen  
C Ja, frame kunstgebit 1-4 elementen  
D Ja, frame kunstgebit 5-13 elementen  
E Nee 

 

10. Indien aanwezig, digitale röntgeninformatie en/of relevante informatie/behandelplan  toevoegen 

Uploadfunctie 
 

11. Welke prestatiecodes vraagt u aan? 

 

 

EINDE VRAGENLIJST 


