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Vervangen van implantaten en het bijplaatsen moeten 2 aparte vragen worden.
Online goedkeuring alleen bij het vervangen van implantaten.
Wanneer je spreekt van bijplaatsen, kan er geen sprake zijn van implantaten die
verloren zijn gegaan.
Voor gebruik aantal implantaten in XSD , vraag 10 geen 4 opties maar vrij invulveld
en vermelding van bovenkaak.
Aanvraagformulier gelijk getrokken aan de M02, online goedkeuring aangepast
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Vraag 14 en 17 verwijderd ivm splitsing implantologie (bijz. thk) en prothetiek
(basisverzekering)
Extra parameter en optie bij vraag 1 toegevoegd + nieuw format

Ja
Ja
Ja
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Vragenlijst
START VRAGENLIJST
1. Wat vraagt u aan in de bovenkaak?
A. Implantaten ten behoeve van een uitneembare volledige prothese
B. Implantaten ten behoeve van een vaste constructie
C. Vervanging van implanta(a)t(en) die na 2 maanden verloren is/zijn gegaan bij aanwezigheid van een
uitneembare volledige prothese (indien in het verleden vergoed vanuit de Basisverzekering).
D. Vervanging van implanta(a)t(en) die binnen 2 maanden verloren is/zijn gegaan bij aanwezigheid van een
uitneembare volledige prothese (indien in het verleden vergoed vanuit de Basisverzekering).
E Bijplaatsen van implanta(a)t(en) bij aanwezigheid van een uitneembare volledige prothese (indien in het
verleden vergoed vanuit de Basisverzekering).
F Reparatie gefractureerd abutment / occlusale schroef van een implantaat
(indien in het verleden vergoed vanuit de Basisverzekering)

2. Is er sprake van een bijzondere situatie die het vervaardigen van een vaste constructie rechtvaardigt?
A Ja, motivatie <verplicht tekstveld>
B Nee
3. Van welke situatie in de bovenkaak is er sprake?
A Volledig edentaat met immediaatprothese … jaren … maanden
B Gedeeltelijk betand zonder partiële prothese / frame
C Gedeeltelijk betand met partiële prothese/frame
D Volledig edentaat met conventionele prothese …. jaren …. maanden
4. Zijn er zwaarwegende argumenten om de immediaatprothese niet eerst te vervangen door een
conventionele prothese?
A Ja, motivatie <verplicht tekstveld>
B Nee
5. Zijn er zwaarwegende argumenten om niet eerst een immediaatprothese te vervaardigen?
A Ja, motivatie <verplicht tekstveld>
B Nee
6. Van welke situatie in de onderkaak is er sprake?
A Volledig betand
B Gedeeltelijk betand zonder partiële prothese / frame
C Gedeeltelijk betand met partiële prothese/frame
D Volledig edentaat met immediaat-/conventionele prothese
E Volledig edentaat met implantaatprothese
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7. Hoeveel implantaten gaat u plaatsen?
Aantal … => invoerveld (invulveld 2 t/m 6)
8. Heeft er nazorg plaatsgevonden conform de richtlijn diagnostiek, preventie en behandeling van periimplantaire infecties?
A Ja
B Nee
9. Hoeveel implantaten gaat u vervangen of bijplaatsen en waarom?
Aantal … => invoerveld (invulveld 1 t/m 6) + motivatie <verplicht tekstveld>
10. Is kokhalsproblematiek de enige reden om te implanteren?
A Ja
B Nee
11. Plaatst u de implantaten op schriftelijk advies van het Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT)?
A Ja
B Nee
12. Zijn er belangrijke redenen om te implanteren?
A Ja, meerdere opties mogelijk:
 Zeer ernstige resorptie
 Ontbreken van tuber
 Syndroom van Kelly
 Vlak verhemelte
 Anders, …
motivatie...<verplicht tekstveld>
B Nee, er zijn geen complicerende factoren
13. Rookt de patiënt?
A Ja… Hoeveel per dag <verplicht tekstveld>
B Nee
14. Indien van toepassing, graag noodzakelijke bestanden uploaden
Uploadfunctie

15. Welke prestatiecode(s) vraagt u aan?
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