
 

 

AANVRAAGFORMULIER 

Algemene info  

Naam formulier M16 - Mesostructuur en/of klikgebit op implantaten onderkaak 

 

START VRAGENLIJST 

1. Bent u tandprotheticus?   

 

A Ja 
B Nee 

 

2. Wie is de hoofdbehandelaar conform de NVOI gedragsregels (wie is de coördinator en aanspreekpunt  
voor het gehele behandeltraject inclusief de nazorg)?   

 

A Ik ben zelf de hoofdbehandelaar     
B Tandarts                  - Initialen + achternaam:   verplicht vullen  
    - Naam praktijk:                   verplicht vullen 
    - Plaatsnaam:                       verplicht vullen 
C CBT    - Naam CBT:                  verplicht vullen 

 

3. Wie is de hoofdbehandelaar conform de NVOI gedragsregels (wie is de coördinator en aanspreekpunt  
voor het gehele behandeltraject inclusief de nazorg)?   

 

A Tandarts                  - Initialen + achternaam:   verplicht vullen  
    - Naam praktijk:                   verplicht vullen 
    - Plaatsnaam:                       verplicht vullen 
B CBT    - Naam CBT:                  verplicht vullen 

 

4. Wat vraagt u aan? 
Info: Let op het omvormen van een bestaand klikgebit kan niet worden gecombineerd met het vervangen van 
bestaande drukknoppen door nieuwe drukknoppen (automatische afwijzing). Hier moet gebruik worden gemaakt van 
rebasing of reparatie. 
A Eerste volledig klikgebit of omvorming onderkaak op gemachtigde implantaten (J51/J53/J54/J55/J56 naast 
J41/J42/J43/J45)   
B Eerste volledig klikgebit of omvorming onderkaak op niet gemachtigde implantaten of implantaten voor 
onderkaak zijn aangevraagd maar nog niet goedgekeurd (J51/J53/J54/J55/J56 naast J41/J42/J43/J45) 
C Eerste volledig klikgebit onderkaak met conventionele prothese bovenkaak op gemachtigde implantaten 
(J50 naast J41/J42/J43/J45) 
D Eerste volledig klikgebit onderkaak met conventionele prothese bovenkaak op niet gemachtigde 
implantaten of implantaten voor onderkaak zijn aangevraagd maar nog niet goedgekeurd (J50 naast 
J41/J42/J43/J45) 
E Vervangend klikgebit onderkaak (J51 eventueel J41/J42/J43/J45) 
F Vervangend klikgebit onderkaak met conventionele prothese bovenkaak (J50 eventueel J41/J42/J43/J45) 
G Omvorming bestaand klikgebit onderkaak bij een nieuwe mesostructuur (J53/J54/J55/J56 naast 
J41/J42/J43/J45)  
H Uitsluitend mesostructuur onderkaak, op gemachtigde implantaten (J41/J42/J43/J45) 
I Uitsluitend mesostructuur onderkaak, op niet gemachtigde implantaten (J41/J42/J43/J45) 

 

5. Hoe is de prognose van de aanwezige implantaten in relatie met osseointegratie en peri-implantitis? 

 

A Goed, de implantaten zijn osseogeïntegreerd en is er geen sprake van peri-implantitis 
B Matig, er is sprake van gereduceerde botniveau van de implantaten  



 

 

C Slecht, er is sprake van een sterk gereduceerde botniveau of peri-implantitis 
 

6. Is er sprake van vervanging van het klikgebit of omvorming binnen 5 jaar en hoe oud is deze? 
Infobutton: Als de prothese jonger is dan 4 jaar graag kleurenfoto’s bijvoegen waarop de conditie van de prothese te beoordelen is. 

A Ja, ≤ 4 maanden          
B Ja, > 4 maanden tot 6 maanden  motivatie...<invoerveld, verplicht vullen> 
C Ja, ≥ 6 maanden tot 2 jaar motivatie...<invoerveld, verplicht vullen> 
D Ja, ≥ 2 jaar tot 4 jaar motivatie...<invoerveld, verplicht vullen>  
E Ja, 4 jaar tot 5 jaar motivatie...<invoerveld, verplicht vullen> 
F Nee 

 

7. Is er sprake van vervanging van mesostructuur en hoe oud is deze? 
Infobutton: Als de steg jonger is dan 5 jaar graag kleurenfoto’s bijvoegen waarop de conditie van de steg te beoordelen is. 

A Ja, < 5 jaar  leeftijd meso .. <invoerveld, verplicht vullen (0 tm 4> motivatie...<invoerveld, verplicht 
vullen> 
B Ja, 5-7 jaar motivatie...<invoerveld, verplicht vullen>  
C Ja, 7-10 jaar  motivatie...<invoerveld, verplicht vullen> 
D Ja, > 10 jaar  motivatie...<invoerveld, verplicht vullen> 
E Nee 

 

8. Welke type mesostructuur vervangt u? 

 

A Drukknop 
B Steg 

 

9. Hoe is de prognose van de aanwezige implantaten in relatie met osseointegratie en peri-implantitis? 

 

A Goed, de implantaten zijn osseogeïntegreerd en is er geen sprake van peri-implantitis  
B Matig, er is sprake van gereduceerde botniveau van de implantaten  
C Slecht, er is sprake van een sterk gereduceerde botniveau of peri-implantitis 

 

10. Hoeveel drukknoppen plaatst u? 

 

scrollveld (0 t/m 6) 
 

11. Hoeveel steggen plaatst u? 

 

scrollveld (0 t/m 5) 
 

12. Hoeveel implantaten zijn er aanwezig in de onderkaak?  

 

scrollveld (1 t/m 6) 
 

13. Indien van toepassing, graag noodzakelijke bestanden uploaden 

Uploadfunctie 

 
 

14. Maakt u gebruik van extra techniekkosten? 

 

A Ja 
 □ Metalen Plaat;   €.…     



 

 

 □ Weekblijvende basis  €….    
 □ Anders motivatie...<invoerveld, verplicht vullen €….  
B Nee    

 

15. Welke prestatiecode(s) vraagt u aan? 

 

 
 

 

EINDE VRAGENLIJST 

 


