K02 : implantaten in de edentate onderkaak

1. Wat vraagt u aan in de onderkaak?
o 1.Implantaten ten behoeve van een uitneembare volledige prothese
o 2.Implantaten ten behoeve van een vaste constructie
o 3.Vervanging en of bijplaatsen van implanta(a)t(en) die verloren is/zijn gegaan bij aanwezigheid
van een uitneembare volledige prothese (indien in het verleden vergoed vanuit hoofd-/
basisverzekering)
o Alleen botopbouw
2. Is er sprake van een bijzondere situatie waardoor het vervaardigen van een vaste
constructie noodzakelijk is?
o Nee
o Ja, licht toe…..
=> invoerveld
3. Van welke situatie in de onderkaak is er sprake?
o Volledig edentaat met immediaatprothese
…. jaren
o Volledig edentaat met conventionele prothese
…. jaren
o Niet van toepassing (gedeeltelijk betand)

…. maanden
…. maanden

4. Zijn er zwaarwegende argumenten om de immediaatprothese niet eerst te
vervangen door een conventionele prothese
o Nee
o Ja
5. Zijn er zwaarwegende argumenten om niet eerst een immediaatprothese te
vervaardigen?
o Nee
o Ja, licht toe…..
=> invoerveld
6. Wat is de uitgangssituatie in de bovenkaak?
o Volledig betand
o Gedeeltelijk betand
o Volledig edentaat met immediaat-/conventionele prothese
o Volledig edentaat met implantaatprothese
7. Hoeveel implantaten wilt u plaatsen?
o 2
o 3
o 4
o Anders, aantal …., licht toe……
8. Hoeveel implantaten wilt u vervangen en of bijplaatsen?
o ……
=> scrollveld (1 t/m 4)
9. Wat zijn de belangrijkste redenen om te implanteren?
o 1.Zeer ernstige resorptie; bothoogte ≤ 20 mm, Cawood ≥ 5
o 2.Zeer ernstige atrofie; bothoogte ≤ 20 mm, Cawood < 5 met aanwezigheid van
complicerende factoren
o 3.Atrofie; kaakhoogte > 20 mm met aanwezigheid van complicerende factoren
o 4.Anders, maar er zijn geen complicerende factoren aanwezig
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10. Wat zijn de belangrijkste redenen om te implanteren?
o Zeer ernstige resorptie, bothoogte ≤ 12 mm, Cawood ≥ 7
o Anders, maar er zijn complicerende factoren aanwezig
11. Welke complicerende factoren zijn aanwezig? (meerdere opties mogelijk)
1.Hoge spieraanhechting / vlakke buccale omslagplooi
2.Puilende mondbodem / hoge aanhechting mondbodem
3.Zeer strakke musculatuur onderlip
4.Zeer dikke tong
5.Flabby ridge
6.Pijn op uittredeplaats(en) nervus mentalis
7.Knife edge kaak
8.Laterale delen al veel langer edentaat en zeer sterk geslonken
9.Sterk afwijkende kaakrelatie (extreme klasse II of klasse III)
10.Kokhalsproblematiek
11.Anders, licht toe

12. Plaatst u de implantaten op schriftelijk advies van het Centrum Bijzondere
Tandheelkunde (CBT)
o Ja
o Nee
13. Door wie wordt de meso- en suprastructuur geplaatst?
o Tandarts
- Initialen + achternaam:
- Naam praktijk:
- Plaatsnaam:
o CBT
- Naam CBT:
- Plaats:
o Tandprotheticus
- Initialen + achternaam:
- Naam praktijk:
- Plaatsnaam:
o
Onbekend
14. Is er een
implantaten?
o Ja
o Nee

machtiging

voor

de

15. Indien aanwezig, digitale röntgeninformatie toevoegen (OPT/ RSP)
SVP
aanvinken:
□ Verzekerde geeft toestemming dat zijn/haar foto’s elektronisch aan de verzekeraar worden verzonden
□ behandelaar heeft geen digitale foto’s beschikbaar, foto’s zullen separaat per post worden toegezonden.
16. Overige bijlagen toevoegen (brieven/verslagen CBT)
(Doc, Docx, Tif, Png, Jpg, Pdf)
SVP
aanvinken:
□ Verzekerde geeft toestemming dat zijn/haar gegevens elektronisch aan de verzekeraar worden verzonden
□ Behandelaar heeft geen bijlage beschikbaar, gegevens kunnen door de verzekeraar bij verzekerde worden
opgevraagd.

17. Welke verrichtingscodes vraagt u aan? (meerdere opties mogelijk)
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De inhoud van dit formulier is vastgesteld door de gezamenlijke zorgverzekeraars. Neem voor vragen contact
op met de betreffende zorgverzekeraar.
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