
AANVRAAG FORMULIER 

Algemene info  
Naam formulier M05 Aanvraag volledig kunstgebit 

  
  
  

 

Disclaimer 
De inhoud van dit formulier is gebaseerd op praktijkervaring van specialisten van zorgverzekeraars. Uitgangspunt is dat 

niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan noodzakelijk. Gelet op het doel waarvoor de gegevens worden 
verzameld - namelijk de beoordeling van een machtigingsaanvraag -  worden slechts vragen in het formulier opgenomen 

die ter zake dienend en niet bovenmatig zijn voor de beoordeling van een aanvraag 



Vragenlijst 
 
START VRAGENLIJST 

 

1. Vraagt u een machtiging aan omdat u een prothese binnen 5 jaar wilt vervangen? 
 Routering JVC parameter 
A Ja      
B Nee 

N 
 

 

 

2. Welke prothese vraagt u aan? (1 keuze mogelijk) 
 Routering JVC parameter 
A Vervanging conventioneel in de onderkaak met edentate bovenkaak 
B Vervanging conventioneel in de onderkaak met dentate bovenkaak  
C Vervanging conventioneel in de bovenkaak met edentate onderkaak 
D Vervanging conventioneel in de bovenkaak met dentate onderkaak  
E Vervanging conventioneel in de onder- en bovenkaak  

  

 

3. Wat is de leeftijd van de huidige prothese? 
 Routering JVC parameter 
A ≤ 4 maanden 
B > 4 maanden tot 2 jaar 
C ≥ 2 jaar tot 4 jaar 
D 4 jaar tot 5 jaar 

  

 

4. Wat is de reden dat de huidige prothese binnen 5 jaar vervangen moet worden?  
 Routering JVC parameter 
Motivatie <verplicht tekstveld>   

 

5. Maakt u gebruik van extra techniekkosten? 
 Routering JVC parameter 
A Ja 
B Nee 

  

 

6. Maakt u gebruik van extra techniekkosten? 
 Routering JVC parameter 
A Ja 
B Nee 

  

7. Welke prothese vraagt u aan? (1 keuze mogelijk) 
 Routering JVC parameter 
A Vervanging conventioneel in de onderkaak met edentate bovenkaak 
B Vervanging conventioneel in de onderkaak met dentate bovenkaak  
C Vervanging conventioneel in de bovenkaak met edentate onderkaak 
D Vervanging conventioneel in de bovenkaak met dentate onderkaak  
E Vervanging conventioneel in de onder- en bovenkaak  

 FORMVraagProthese 

 

8. Van welke extra materiaal- en techniekkosten maakt u gebruik? 
 Routering JVC parameter 
A Ten behoeve van overkappingsprothese 
   motivatie <verplicht  tekstveld>    €….  
B Metalen plaat 

 
 
 

 



   motivatie <verplicht  tekstveld>    €…. 
C Weekblijvende basis 
   motivatie <verplicht  tekstveld>    €…. 
D Anders, namelijk.. 
   motivatie <verplicht  tekstveld>    €…. 

 

9. Indien van toepassing, graag noodzakelijke bestanden uploaden 
Uploadfunctie Routering JVC parameter 
   

 

10. Welke prestatiecode(s) vraagt u aan? 
 Routering 
  

 

 

EINDE VRAGENLIJST 


	Vragenlijst

