AANVRAAG FORMULIER
Algemene info
Naam formulier
Datum
Versie
Auteur

K04 Botopbouw betande kaak
01-08-2018
2.0
Zilveren Kruis

VERSIEBEHEER
Versie

Datum

Auteur

0.1
0.1

31-5-2012
31-5-2012

Werkgroep
Werkgroep

0.1

31-5-2012

Werkgroep

0.1
1.0
1.1
2.0

31-5-2012
04-07-2012
01-02-2013
01-08-2018

Werkgroep
Werkgroep
Werkgroep
Zilveren Kruis

Versiegeschiedenis
K04 vraag 1: toevoegen optie onbekend
K04 Aanpassing beoordeling door toevoeging optie onbekend
bij vraag 1
Tekst voor afwijsredenen uit formulier. Er komt een aparte tabel voor de teksten voor
afwijsredenen
Aanpassing vraag 1
Check met versie 15-10-2012 op ZN site
Aanpassing n.a.v. de uniforme limitatieve lijst kaakchirurgie

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. Welke verrichting vraagt u aan?
A Botopbouw
B Botankers

2. Waarvoor vraagt u de botopbouw aan?
A Botopbouw ten behoeve van gemachtigde implantaten
B Botopbouw ten behoeve van niet gemachtigde implantaten
C Botopbouw ten behoeve van implantaten met onbekende machtigingsstatus

3. Waarvoor vraagt u botankers aan?
A Botankers bij gemachtigde orthodontie
B Botankers bij niet gemachtigde orthodontie
C Botankers bij orthodontie met onbekende machtigingsstatus
4. De implantaten worden geplaatst op basis van:
A (uitgestelde) fronttandvervanging bovenkaak of onderkaak
B (uitgestelde) fronttandvervanging boven- én onderkaak
C Sterk geslonken edentate bovenkaak
D Sterk geslonken edentate onderkaak (≤3 implantaten)
E Zeer sterk geslonken edentate onderkaak (>3 implantaten)
F Sterk geslonken onderkaak (≤3 implantaten) én sterk geslonken edentate bovenkaak
G Zeer sterk geslonken onderkaak (>3 implantaten) én sterk geslonken edentate bovenkaak
H Bijzondere tandheelkunde in een dentate kaak
5. Waar plaatst u botankers?
A Bovenkaak
B Onderkaak
C Boven- en onderkaak
6. Indien van toepassing, graag noodzakelijke bestanden uploaden
Uploadfunctie
7. Welke prestatiecode(s) vraagt u aan?

EINDE VRAGENLIJST

