
Richtlijn bij het indienen van aanvragen in het 
kader van “Bijzondere Tandheelkunde” 

 
Om de afhandeling van machtigingsaanvragen in het kader van “Bijzondere Tandheelkunde” 
voorspoedig te laten verlopen, hebben we bijgaande Richtlijn bij het indienen van aanvragen 
in het kader van “Bijzondere Tandheelkunde” opgesteld.  Aan de hand van deze richtlijn kunt 
u nagaan of er mogelijk aanspraak bestaat voor vergoeding vanuit de basisverzekering en of 
uw aanvraag compleet is.   Als een aanvraag niet volledig is, kan de aanvraag niet in 
behandeling worden genomen of zal de afhandeling van uw aanvraag vertraging oplopen 
omdat er aanvullende informatie opgevraagd moet worden. 
 

Voor alle aanvragen geldt:  ze dienen goed leesbaar en volledig ingevuld te zijn en op de 
aanvragen moet duidelijk vermeld staan:  

 De naam van de behandelaar 

 AGB-code van de zorgaanbieder 

 Datum aanvraag 

 Handtekening verzekerde of een vinkje voor akkoord 

 De aanwezigheid van een zorgplan (zie de afzonderlijke onderwerpen) 
 

Voor alle röntgenmateriaal geldt: indien reeds in patiëntendossier aanwezig. 
 

 

Implantologie edentate kaak t.b.v. uitneembare overkappingsprothese:  
 Wie is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele behandeltraject? 

 Ingevuld aanvraagformulier voorzien van:  

 Omschrijving van het functioneel probleem, wat is de zorgvraag?  

 Diagnose  en behandelplan (ook van een eventueel aanwezig restgebit) 

 Aangeven hoe lang verzekerde volledig edentaat is en beknopte prothetische 
behandelhistorie bijvoegen 

 Röntgeninformatie: OPT / RSP. Eventueel aanvraag aanvullen met kleurenfoto’s 
waarbij probleemgebied duidelijk in beeld wordt gebracht. 

 Kostenbegroting in UPT-codes (bij kaakchirurgie 23****-codes gebruiken) 

 Specificatie techniekkosten en eventueel andere declarabele materiaalkosten. 
 
 

 Indien er implantaten in de onderkaak worden aangevraagd en de kaakhoogte op het 
OPT > 25 mm is: intra-orale kleurenfoto’s van de onderkaak bijvoegen. 

 Indien er in de onderkaak meer dan twee implantaten worden aangevraagd en er  
een twee-fase techniek wordt gebruikt: graag motiveren wat de indicatie hiervoor is. 

 Bij aanvragen voor implantologie van de bovenkaak: altijd een studiemodel van de 
bovenkaak bijvoegen. 

 NB: Een CBCT scan is niet gerechtvaardigd voor de indicatiestelling implantologie. 
Hiertoe volstaat een conventionele OPT opname. Deze scan kan een aanvulling zijn 
bij de behandelplanning (in met name in de bovenkaak) en kan pas worden 
aangevraagd nadat er een machtiging voor implantaten is verstrekt. Om deze reden 



nemen wij geen CBCT-scan in behandeling bij het beoordelen of er aanspraak is op 
aangevraagde behandeling. 

 
 

Implantologie in de dentate kaak: 
 Wie is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele behandeltraject? 

 Ingevuld aanvraagformulier voorzien van: 
o Omschrijving van het functioneel probleem, wat is de zorgvraag?  
o Diagnose  en behandelplan  

 Relevante röntgenfoto’s zo nodig aangevuld met kleurenfoto’s waarbij het 
probleemgebied duidelijk in beeld wordt gebracht.  

 Kostenbegroting in UPT-codes  / bij kaakchirurgie 23****-codes / of aantal 
behandeluren 

 Specificatie van de techniekkosten en declarabele materiaalkosten. 
 
Fronttandvervanging bij jeugdigen tot 18 jaar:   
Er bestaat aanspraak op fronttandvervanging bij jeugdigen tot 18 jaar door middel van kronen, 
bruggen en/of implantaten. Deze aanspraak bestaat alleen als het om een vervanging gaat van een of 
meerdere afwezige snij- of hoektanden die niet zijn aangelegd, of volledig (inclusief tandwortel) 
ontbreken als directe gevolg van een ongeval. De aanspraak op fronttandvervanging eindigt op de 
dag dat verzekerde 18 jaar wordt. 
 
Dento-alveolair defect ten gevolge van een ongeval: 
De basisverzekering vergoedt het vervangen van elementen door implantaten wanneer de 
elementen volledig verloren zijn gegaan door een trauma (inclusief de wortel) waarbij ook het 
omgevende kaakbot verloren is gegaan (een zogeheten dento-alveolair defect ten gevolge van een 

ongeval). Als er een aanvraag wordt gedaan voor implantaten in de dentate kaak in het geval 
van een dento-alveolair-defect: graag verslag van binnenkomst bij Spoedeisende Hulp 
bijvoegen.  
 

 
Oligodontie:  
De basisverzekering vergoedt de kosten voor tandheelkundige behandelingen bij oligodontie als het 
aantal niet aangelegde elementen zo groot is dat er sprake is van een ernstige functiestoornis. Er 
bestaat recht op bijzondere tandheelkunde als er  ten minste 6 tanden en kiezen in aanleg ontbreken 
(verstandskiezen tellen niet mee, zie polisvoorwaarden). Indien er een aanvraag wordt gedaan voor 
implantaten in de dentate kaak in het geval van oligodontie: graag aantonen dat de elementen niet 
zijn aangelegd en dat de elementen niet verloren zijn gegaan door andere omstandigheden. 
 
Schisis: 

De basisverzekering vergoedt de kosten voor een tandheelkundige behandeling bij schisis 
alleen als er implantaten in de bovenkaak aangevraagd worden die een directe relatie met 
de schisis hebben.  
 
Oro-maxillo-faciaal defect:  
De basisverzekering vergoedt de kosten voor een tandheelkundige behandeling als er sprake van een 
oro-maxillo-faciaal defect  als er bijvoorbeeld na een operatie of een ongeval een zeer ernstig en 
uitgebreid defect aan de mond, kaak of het aangezicht is ontstaan. De basisverzekering vergoedt de 

kosten alleen als de te plaatsen implantaten een directe relatie met het oro-maxillo-faciaal 



defect hebben. Dergelijke behandelingen  vinden veelal plaats in Centra voor Bijzondere 
tandheelkunde. 
 

 
Medische aandoening: 
De basisverzekering vergoedt de kosten voor een tandheelkundige behandeling als er sprake 
is van verlies van elementen t.g.v. een medische aandoening zoals bestraling in het 
hoofd/halsgebied,  focusvrij maken ten behoeve van een medische ingreep  of bij 
verzekerden met een extreem droge mond (aangetoond d.m.v. een speekselonderzoek). De 
kosten van tandvervangingen worden alleen vergoedt als het tandverlies een directe relatie 
heeft met de medische aandoening. Dit dient aangetoond te worden bij de aanvraag voor 
“Bijzondere tandheelkunde”.  
 

 
Aanvragen (voor vervanging van) gebitsprothese (P30, P25, P21, J50, J51, J52)  
Om de aanvraag te kunnen beoordelen dient de volgende informatie bijgevoegd te zijn: 

 Wie is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele behandeltraject? 

 Ingevuld aanvraagformulier voorzien van:  
o Omschrijving van het functioneel probleem, wat is de zorgvraag?  
o Diagnose  en behandelplan 
o Aangeven hoe oud de huidige voorziening is, door wie deze is gemaakt en wat 

de reden van de vervanging is. 

 Kostenbegroting gespecificeerd inclusief techniek- en materiaalkosten.  

 Bij vervanging van een gebitsprothese jonger dan vijf jaar ontvangen wij graag 
kleurenfoto’s van de prothese (en evt mesostructuur) waarop wij kunnen beoordelen 
dat deze voorziening niet meer voldoet aan de eisen die daaraan mogen worden 
gesteld. 

 Indien de tandprotheticus een aanvraag indient voor vervanging van de meso- en/of 
suprastructuur op implantaten, dan dient er een verwijzing van de huistandarts 
worden bijgevoegd waarin de indicatie voor het vervangen van de prothese op 
implantaten wordt gesteld. 

 

Aanvraag voor Bijzondere Orthodontie: 
De basisverzekering vergoedt de kosten voor een tandheelkundige behandeling als er sprake 
is van een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van het tand-kaak-mondstelsel, 
waarbij medediagnostiek of medebehandeling van andere disciplines dan de 
tandheelkundige noodzakelijk is. Bij de aanspraak op orthodontie gaat het met name om 
ingrijpende orthodontische behandelingen bij patiënten met een schisisafwijking en bij 
patiënten met vergelijkbare zeer ernstige afwijkingen.  Daarbij valt te denken aan 
gecombineerde orthodontische en chirurgische tandheelkundige  behandeling van 
specialistische aard (osteotomie). 
 

 
Om de aanvraag te kunnen beoordelen dient de volgende informatie bijgevoegd te zijn: 

 Wie is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele behandeltraject? 

 Ingevuld aanvraagformulier voorzien van:  



o Omschrijving van het functioneel probleem, wat is de zorgvraag?  
o Diagnose  en behandelplan, ook indien van toepassing het behandelplan van 

het chirurgische deel uitgevoerd door kaakchirurg 

 Relevante röntgenfoto’s (OPG/RSP)  

 Kleurenfoto’s: intra- en extra-oraal en portret/profielfoto’s. 

 Kostenbegroting in UPT-codes  / bij kaakchirurgie 23****-codes / of aantal 
behandeluren 

 Specificatie van de techniekkosten en declarabele materiaalkosten. 

 Studiemodellen (of foto’s daarvan).  
 

 Bij traumatische palatumbeet dienen de originele studiemodellen bijgevoegd te 
worden of duidelijke mondfoto’s waarop zichtbaar is dat er sprake is van een 
palatumbeet met aantoonbare parodontale schade. 

 Indien er sprake is van een SOB van 13 mm of meer of van -2 mm of meer, dan gaat 
onze voorkeur ook uit naar het bijvoegen van de originele studiemodellen. 



Overige aanvragen Bijzondere Tandheelkunde: 
 
Amelogenesis imperfecta van ernstige aard / omvangrijke glazuuraantasting van niet carieuze 
aard 

 

Vanuit de basisverzekering wordt in het kader van de "Bijzondere Tandheelkunde” de behandeling 
van omvangrijke glazuuraantasting van niet carieuze aard vergoed wanneer er sprake is van een zeer 
ernstige aantasting van het glazuur met een ernstige functiestoornis.  Hierbij mag er geen sprake zijn 
van uitgestelde tandheelkundige behandelingen. 
 
Bij erosie bij jeugdigen en jongvolwassenen dient er sprake te zijn van een TWI (Tooth Wear Index), 
beschreven door Smith en Knight, van 3 en/of 4 bij acht of meer elementen per kaak. 
 
Om de aanvraag te kunnen beoordelen dient de volgende informatie bijgevoegd te zijn: 

 Wie is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele behandeltraject? 

 Ingevuld aanvraagformulier voorzien van:  
o Omschrijving van het functioneel probleem, wat is de zorgvraag?  
o Diagnose  en behandelplan 

 Volledige tandheelkundige behandelhistorie 
 Studiemodellen (of foto’s daarvan) 

 Mondfoto’s waarop de ernst van het glazuurverlies duidelijk zichtbaar is  
 Relevante röntgenfoto’s 

 Kostenbegroting in UPT-codes  of aantal behandeluren 

 Specificatie van de techniekkosten en declarabele materiaalkosten. 
 
 
 

Medisch gecompromitteerd: 
 Vanuit de basisverzekering wordt in het kader van de "Bijzondere Tandheelkunde” tandheelkundige 

behandeling vergoedt als er een direct causaal verband is tussen medische en de 
tandheelkundige problematiek.  
 
Om de aanvraag te kunnen beoordelen dient de volgende informatie bijgevoegd te zijn: 

 Wie is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele behandeltraject? 

 Ingevuld aanvraagformulier voorzien van:  
o Omschrijving van het functioneel probleem, wat is de zorgvraag?  
o Diagnose  en behandelplan 

 Medische verklaring van de behandelend medisch specialist. Hierin moet het directe 
verband tussen de medische situatie en de tandheelkundige aandoening worden 
aangetoond. 

 Beschikbare röntgenfoto’s en/of kleurenfoto’s 

 Kostenbegroting in UPT-codes of aantal behandeluren 

 Specificatie van de techniekkosten en declarabele materiaalkosten. 

 Volledige tandheelkundige behandelhistorie 
 

 

 
 
 



Aanvragen CBT: 

Om de aanvraag te kunnen beoordelen dient de volgende informatie bijgevoegd te zijn: 

 Wie is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele behandeltraject? 

 Ingevuld aanvraagformulier voorzien van:  
o Omschrijving van het functioneel probleem, wat is de zorgvraag?  
o Diagnose  en behandelplan 

 Gemotiveerde centrum-indicatie. 

 Relevante röntgenfoto’s 

 Aantal behandeluren 

 Specificatie van de techniekkosten en declarabele materiaalkosten. 
 

 
Aanvragen U05 / U10 Tijdtarief: 
Om de aanvraag te kunnen beoordelen dient de volgende informatie bijgevoegd te zijn: 

 Wie is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele behandeltraject? 

 Ingevuld aanvraagformulier voorzien van:  
o Omschrijving van het functioneel probleem, wat is de zorgvraag?  
o Diagnose  en behandelplan 

 Gemotiveerde indicatie waarom de behandeling op basis van het U05 / U10 Tijdtarief 
wordt aangevraagd 

 Relevante röntgenfoto’s 

 Aantal behandeluren 

 Specificatie van de techniekkosten en declarabele materiaalkosten. 
 

 
 

Aanvragen voor narcose (uitgevoerd door CBT of gecontracteerde instelling): 
De basisverzekering vergoedt de kosten voor een tandheelkundige behandeling  onder narcose 
(algehele anesthesie) als het gaat om: 
*  een jong kind ( < 6 jaar) of  
* een verzekerde met een zeer jonge ontwikkelingsleeftijd  of 
* een verzekerde met een ernstige verstandelijk en/of lichamelijk  of meervoudige beperking. 
Het uitvoeren van een tandheelkundige behandeling onder narcose bij verzekerden ouder dan 6 jaar  
met extreme tandartsangst kan een verstrekking zijn vanuit de basisverzekering als dit een onderdeel 
is van een angst reductie traject.   
 
Om de aanvraag te kunnen beoordelen dient de volgende informatie bijgevoegd te zijn: 

 Wie is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele behandeltraject?  

 Wie voert de narcosebehandeling uit. 

 Ingevuld aanvraagformulier voorzien van:  
o Omschrijving van het functioneel probleem, wat is de zorgvraag?  
o Diagnose  en behandelplan 

 Motivatie voor behandeling onder narcose. 

 Aantal behandeluren 

 Indien beschikbaar: röntgeninformatie 

 Specificatie van de kosten voor narcose. 

 Omschrijving van het gedrag van de patiënt (in het geval van zeer jonge 
ontwikkelingsleeftijd of andere (verstandelijke en/of lichamelijke) beperking. 



 informatie omtrent het angstreductietraject. 

 Indien verzekerde ouder is dan 18 jaar, graag volgende documenten bijvoegen: 

 ingevulde angstscorelijsten  

 behandelplan in UPT-codes  

 volledige tandheelkundige behandelhistorie 
 

 
 
Behandeling van kaakgewrichtklachten 
Vanuit de basisverzekering wordt de behandeling van kaakgewrichtsklachten alleen vergoed 
wanneer er sprake is van een zeer ernstige, langdurige klachten aan het kaakgewricht. Dit dient 
vastgesteld te zijn door midden van een uitgebreid functie onderzoek. De behandeling (de 1e fase) is 
gericht op het pijnvrij maken door bijvoorbeeld: instructie, oefeningen, fysiotherapie, psychotherapie 
en het aanmeten van een opbeetplaat/splint. De basisverzekering vergoedt de vervolgbehandeling  
(de 2e fase)van kaakgewrichtsklachten alleen als het gebit verder compleet is. Het aanvullend of 
vervangen van reeds afwezige tanden of kiezen,  is geen verstrekking vanuit de basisverzekering.   
 
Om de aanvraag te kunnen beoordelen dient de volgende informatie bijgevoegd te zijn: 

 Wie is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele behandeltraject? 

 Ingevuld aanvraagformulier voorzien van:  
o Omschrijving van het functioneel probleem, wat is de zorgvraag?  
o Diagnose  en behandelplan 

 Relevante röntgenfoto’s 

 Aantal behandeluren of behandelplan in UPT-codes. 

 Specificatie van de techniekkosten en declarabele materiaalkosten. 

 Uitgebreid Functie Onderzoek (UFO). 
 
 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 


