AANVRAAGFORMULIER
Algemene info
Naam formulier

M13 Bijzondere Tandheelkunde in CBT, artikel 2.7 lid 1.B. Lichamelijke en/of geestelijke
aandoening

START VRAGENLIJST
1. Welke prestatiecodes gebruikt u?
A X731
B X831 of vergelijkbare DBC code
2. Wat is de aard van de problematiek?
A (5100) Specifieke angststoornis: Extreme angst voor de tandarts bij jeugdigen tot 18 jaar
B (5100) Specifieke angststoornis: Extreme angst voor de tandarts bij volwassenen
C (5200) Non-specifieke angststoornis o.a. leidend tot extreme angst voor de tandarts bij jeugdigen tot 18
jaar
D (5200) Non-specifieke angststoornis o.a. leidend tot extreme angst voor de tandarts bij volwassenen
E (4100) Verstandelijke en/of lichamelijke niet tandheelkundige handicap (beperking)
F (4200) Psychiatrische niet tandheelkundige aandoening
G Kokhalsproblematiek
3. Kunt u de problematiek toelichten?
toelichting<verplicht tekstveld>
4. Geef de totaalscores van onderstaande 4 angstscorelijst
AS
DAS
K-ATB
DPFR

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

5. Heeft uw CBT voor deze verzekerde al eerder een machtiging ontvangen of machtigingsvrij
gedeclareerd voor dezelfde problematiek?
A Ja
B Nee
6. Hoeveel uren of welke prestatiecode(s) zijn er tot nu toe gemachtigd of machtigingsvrij gedeclareerd?
A Uren (scrollveld in uren en minuten) verplicht veld
B Prestatiecode(s) verplicht tekstveld
7. Waarom wordt er een aanvullende aanvraag ingediend?
motivatie<verplicht tekstveld>
8. Maakt algehele anesthesie of intraveneuze sedatie deel uit van het behandelplan?

A Ja, Algehele anesthesie
B Ja, Intraveneuze sedatie
C Nee
9. Voldoet de praktijk en de praktijkvoering waar u werkzaam bent aan de kwaliteitsstandaarden die
gesteld worden door de Nederlandse Vereniging van Anesthesiologie?
A Ja
B Nee
10. Is de patiënt de afgelopen 12 maanden eerder onder algehele anesthesie / intraveneuze sedatie
behandeld? Zo ja, hoevaak?
A Ja, invoerveld/scrollveld (van 1-5)
B Nee
11. Wat is de reden dat algehele anesthesie/intraveneuze sedatie opnieuw is geïndiceerd?
motivatie<verplicht tekstveld>
12. Wat is het behandelplan?
motivatie<verplicht tekstveld>
13. Hoeveel uur vraagt u aan?
A ≤ 5 uur
B > 5 uur maar ≤ 10 uur
C > 10 uur

D Geen
14. Indien van toepassing, graag noodzakelijke bestanden uploaden
Uploadfunctie

15. Welke prestatiecode(s) vraagt u aan?

16. Wat is de eigen bijdrage voor de verzekerde en hoe is het opgebouwd (vermeld prestatiecodes)?
<VERPLICHT TEKSTVELD VOOR TOELICHTING>
<VERPLICHT TEKSTVELD VOOR BEDRAG IN EURO>

EINDE VRAGENLIJST

