AANVRAAG FORMULIER
Algemene info
Naam formulier

M23 – Toeslag zeer ernstig geslonken kaak

START VRAGENLIJST
Opmerking: Toekenning van de toeslag betekent niet dat vervanging van de prothese binnen de termijn vergoed gaat worden! Dit
dient zo nodig separaat te worden aangevraagd. Deze aanvraag betreft UITSLUITEND de P044.
Informatie om aan te leveren: beschikbaar OPG en RSP, lichtfoto van de betreffende kaak of kaken.

1. Is er in informed consent bewust voor gekozen om af te zien van implantologie?
Deze toeslag is bedoeld voor patiënten die aanspraak hebben op implantologie, maar bijvoorbeeld door
medische problemen niet geïmplanteerd kunnen worden. Middels deze toeslag worden extra
handelingen (bv neutrale ruimte bepaling, etc) vergoed om een zo optimaal mogelijk volledige prothese
te krijgen.
A Ja
B Nee

2. Van welke situatie is sprake? (1 keuze mogelijk)
A Edentate onderkaak met edentate bovenkaak
B Edentate onderkaak met dentate bovenkaak
C Dentate onderkaak met edentate bovenkaak
D Dentate onderkaak met dentate bovenkaak

3. Voor welke kaak vraagt u de toeslag zeer ernstig geslonken kaak (P044) aan?
A Bovenkaak
B Onderkaak
C Beide kaken

4. Wat is de leeftijd van de huidige bovenprothese?
A ≤ 4 maanden
B > 4 maanden tot 2 jaar
C ≥ 2 jaar tot 4 jaar
D 4 jaar tot 5 jaar
E ≥ 5 jaar
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5. Wat is de reden dat er aanspraak zou bestaan op implantologie in de bovenkaak?
(meerdere opties mogelijk):
 Zeer ernstige resorptie
 Ontbreken van tuber
 Syndroom van Kelly
 Vlak verhemelte
 Anders, …
motivatie...<verplicht tekstveld>

6. Wat is de leeftijd van de huidige onderprothese?
A ≤ 4 maanden
B > 4 maanden tot 2 jaar
C ≥ 2 jaar tot 4 jaar
D 4 jaar tot 5 jaar
E ≥ 5 jaar

7. Wat is de reden dat er aanspraak zou bestaan op implantologie in de onderkaak?
A Zeer ernstige resorptie; bothoogte ≤ 20 mm, Cawood ≥ 5
B Ernstige resorptie; bothoogte ≤ 20 mm, Cawood < 5 met aanwezigheid van complicerende factoren
C Resorptie; kaakhoogte > 20 mm met aanwezigheid van complicerende factoren
D Resorptie niet te bepalen (geen OPG beschikbaar) met aanwezigheid van complicerende factoren
8. Welke complicerende factoren zijn aanwezig? (meerdere opties mogelijk)











Hoge spieraanhechting / vlakke omslagplooi
Puilende mondbodem / hoge aanhechting mondbodem
Zeer strakke musculatuur onderlip
Zeer dikke tong
Flabby ridge
Pijn op uittredeplaats(en) nervus mentalis
Knife edge kaak
Laterale delen al veel langer edentaat en zeer sterk geslonken
Sterk afwijkende kaakrelatie
Anders, …
motivatie...<verplicht tekstveld>

9. Indien van toepassing, graag noodzakelijke bestanden uploaden
Uploadfunctie

10. Welke prestatiecode(s) vraagt u aan?
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