AANVRAAGFORMULIER
Algemene info
Naam formulier

M09 - Bijzondere Tandheelkunde

START VRAGENLIJST
1.

Wat is de indicatie voor de Bijzondere Tandheelkundige hulp?

A Ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworden afwijking van het tand-kaak-mondstelsel
(artikel 2.7 lid 1 sub a Besluit zorgverzekering)
B Niet tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening (artikel 2.7 lid 1 sub b Besluit zorgverzekering)
C Medische noodzaak (artikel 2.7 lid 1 sub c Besluit zorgverzekering)
2.

Beschrijft u de aard en omvang van de tandheelkundige aandoening/afwijking

Infobutton: In beginsel gaat het om aandoeningen, in ernst vergelijkbaar met:
a. Een oligodontie, waarbij het aantal niet-aangelegde (blijvende) elementen zo groot is (aanwijzing CvZ: 6 of meer) dat er sprake is
van een ernstige functiestoornis.
b. Een ernstige functiestoornis op basis van een ontwikkelingsstoornis van het
tandglazuur, en/of een omvangrijke glazuuraantasting van niet-carieuze aard.
c. Een ernstige functiestoornis op basis van een dysgnathie, doch uitsluitend indien
deze – behoudens medische contra-indicatie – door middel van een osteotomie al
dan niet in combinatie met orthodontische voor- en/of nabehandeling gecorrigeerd
behoort te worden en daarbij een prothetische voor- en nabehandeling
noodzakelijk is.
Een ernstige functiestoornis als direct gevolg van een:
d. een dento-alveolair en/of maxillo-faciaal trauma;
e. een cheilo- en/of gnatho- en/of palatoschisis;
f. een oro-maxillo-faciaal defect.

<verplicht tekstveld>
3.

Is er sprake van extreme angst voor de tandheelkundige behandeling?

A Ja
B Nee
4.

Op welke wijze is de onbehandelbaarheid in de normale praktijksetting vastgesteld?

Motivatie <verplicht tekstveld>

5.

Geef de totaalscores van onderstaande 4 angstscorelijsten

AS
DAS
K-ATB
DPFR
6.

: score … => invoerveld/scrollveld (1-10)
: score … => invoerveld/scrollveld (van 4-20)
: score … => invoerveld/scrollveld (van 9-45)
: score … => invoerveld/scrollveld (van 1-7)

Wat is het behandelplan dat gericht is op de angstbestrijding en/of -begeleiding

Infobutton: In beginsel komt alleen de (extra) zorg die gericht is op de begeleiding en bestrijding van de angst, voor vergoeding in
aanmerking. Te denken valt aan:
Graduated exposure
Tell-show-do

Motivatie <verplicht tekstveld>
7.

Heeft de verzekerde een Wlz zorgzwaartepakket van 5 of meer?

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

ZZP5
ZZP6
ZZP7
ZZP8
ZZP9
ZZP10
Nee

8.

Welke door CIZ vastgestelde Wlz indicatie heeft verzekerde?

A.

Verpleging en verzorging (vv) met behandeling (bh)

B.
C.

Verpleging en verzorging (vv) zonder behandeling
Andere, omschrijf: <verplicht tekstveld>

9.

Woont verzekerde in een erkende Wlz instelling?

A. Ja
B. Nee
10. Beschrijft u de aard en omvang van de niet tandheelkundige aandoening
Infobutton: Het gaat hier om patiënten met een lichamelijk of geestelijk probleem, dat de tandheelkundige behandeling ernstig
bemoeilijkt. Te denken valt aan: ziekte van Sjögren, de ziekte van Parkinson, een ernstig CVA, spierdystrofieën, multiple sclerose,
epidermolysis bullosa, fibrodysplasia ossificans progressiva, trisomie.

<verplicht tekstveld>
11. Beschrijft u de medische noodzaak
Infobutton: Uit artikel 2.7, lid 1, onder c, van het Besluit zorgverzekering volgt dat medisch gecompromitteerden recht hebben op
tandheelkundige zorg indien de medische behandeling zonder die tandheelkundige zorg aantoonbaar onvoldoende resultaat zal
hebben. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan preventie van bacteriële endocarditis. Voorts moet de hulp noodzakelijk zijn om een
tandheelkundige functie te behouden, gelijkwaardig aan die welke de verzekerde zou hebben gehad als de aandoening zich niet had
voorgedaan. Schade aan het gebit die is ontstaan door de aandoening of behandeling kan in het kader van de bijzondere
tandheelkunde worden hersteld. Zo heeft de verzekerde na een totale extractie recht op een prothetische voorziening. Schade die al
vóór de aandoening of behandeling aanwezig was kan niet in dit kader worden hersteld. In tandheelkundige zin gaat het over het
algemeen om het ontstekingsvrij maken van de mond door parodontale behandeling, extractie of toediening van antibiotica, ook
behandeling van apicale ontstekingen kan in aanmerking komen.

<verplicht tekstveld>
12. Beschrijft u de tandheelkundige problematiek
<verplicht tekstveld>
13. Beschrijft u het tandheelkundig behandelplan
<verplicht tekstveld>
14. Wat is het totaalbedrag aan eigen bijdrage voor de verzekerde?
Infobutton: Voor zorg als bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, van het Besluit zorgverzekering betaalt de verzekerde van achttien jaar of
ouder, voor zover het gaat om zorg die niet rechtstreeks in verband staat met de indicatie voor bijzondere tandheelkundige hulp,
een bijdrage ter grootte van het bedrag dat bij de desbetreffende verzekerde in rekening zou worden gebracht indien artikel 2.7,
eerste lid, van het Besluit zorgverzekering niet van toepassing is.

<verplicht tekstveld voor bedrag in euro>

15. Indien van toepassing, graag noodzakelijke bestanden uploaden
Uploadfunctie

16. Welke prestatiecode(s) vraagt u aan?

EINDE VRAGENLIJST

