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RCAi,/JSIS - TANDHEELKUNDE (enig tormulier)

IN TE VULLEN DOOR DE VENZEKERDE

Naam van de hoofdvezekerde: Personeels- of
EreloonnotaÀestek voor: tr hoofdverzekeÍde D ecàtgeno(o)t(e) oÍ erkende partner fl kind 1ot ma tm ta«e tomènd kind ge{ifig€stekto p.rsoon)

> Orn eea Er:oet orn yuorajltrrde gpedteírni4g in te dienen laat u het g*cÍc'DÉslel<' invullal en bezorgt u M Íoínulieren dR ndige
bewiieshrt*en aan uw at*ll*.dingsh,Jr'.eau.

> Om een tosleadact-atiè in te dienen laat u l?pt gadoarlè 'l'o..,o,?',.,n" inv en eo bezoqt u lÉt funr - ieq de bcnur/M o{nvan9'sí.b€,/liislrret
gatu&rsÍtuif voor versírekte hdp en de tdige bewijsslukke\ aan L.w afwil*elingsburcau- Voeg voor een aanvÍ.ílerrde veÍ"ekeing @k de
ad@ning van de hoofuvqzekeríng of dé genotiveè.de weigenng bij.

lreÍ À'G,Aat gEal en re, ovea loa vergoedng et§ .rle reglernerrrahe bpalingea zijo nagdè€íd-
M eeÍ i nf ofl tls,lie : h ttJJ s l/ m y i n tÍac I mm. ec. e u!!! p44dgefl E!!1n99Lh

IN TE VULLEN DOOR DE
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Be3tèk'
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EÍlloonnota* voor: Voomaam en naam: .-..--.-,--.
Geboortedatum: .......-,.....

' ,<ruis één nqeliikheid edn

PREVENTIEVE ZORG EN BEHANDELING
vul §kcit§ àÉn lolom tn

V Duld alle behandelde tanden aan ttumnB(§)
van d€
taíÈ(en) per
b€*t3Írdding
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E
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o
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Raadpleging,.... ...........
lntÍaorale radiografie
Orthopantomogram, tsleradiografie, CBCï-scan .-..-..-......-.-..,..
FluoÉdering, verzegeling van puqes en gÍoeven -....--...---.-...- ....
TandsteènveÍwiidering
Vulling .-.
Reconstructie. stompopbouw (met schmeí oí stift), inlays en facings van kunsthaÍs .......
Zenuwbehandeling (devitalisaile) en wortelkanaalvulling
Noamale extractie, incisie van abces, exltactie van splinters -..,..,
Heelkundige extractie, ingesloten tand, apicectomie, woÍtelamputatie, lrenectomie -..
Overige (specificeren)

PARODONTOLOGIE
vul §lechts één kolom in

Y iluid alic behandeldë hwadrafiten aan

^ 
Voor een bestek: voèg èen behandelplan rnet toellchllng bU

Kwadrant(en)
E

o
I

Parodontologbch onderzoek (DPSI) .-.
Wortel schaven
Heelkunde....,.-.-. .

Relentiebeugel ...-

GNATHOLOGIE
Vul 3léchls óén kolom in

A Voor een bestek: voèg een behandellngsplan met toclichtlng bii =
E

2o

Occlusale spaluopbeetplaal ...................
Ma.dibulaire repositieapparaal voor slaapapneu .. -. - - -...

VERVOLG OP OIVMEZIJOE 
'



PROTHESEN
Vul sl6chls ééa kolom in

V Duld alle behandelde tanden aan

^ 
VogÍ een bestek: de n
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:
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. VASïE PROÍHESEN
Gegoten stompopbo{rw (lhlay-core), lnlay van goud, porselein of hars (indirect) ..-.__.......,.....
Gegoten kroon, telescoophuls, kroon ofelemènt van metaal met poÍseleinopbak, iacings van

porselein oí kunsthars (indirecl) .. ..
Attachment (specmcor€n) ........ ........
Voorlopoe kroon of brug {plaatsing en verwiiderirq inbegrepen) --.-.....-.....--....-..-......---....-
Verwijdering of terugplaatsing van vaste elementen, per element ........-.....................,.......
Reparatie van krcon of brug, per element -.... UITNEEMBAREPROTHESEN
Basisplaat van kunsthars ...... ...
Taod of haakje op basisplaat \la. kunsthars . . . . -. . . .

Volledig boven- of ondergebit...........................
Voorlopige basisplaat van kunsthars . ......
VooÍlopige tand oÍ haakje op basisplaat van kunsthaÍs .....,.-....
Gegoten metalen basisplaal (Írame) (haakjes inbegrepen) ..,......
Tand op gogotBn melalen basisplaat .......
Reparatie van basisplaat van kunslhaÍs, toevoeging (vervarEing) van tand of haakje op

basisplaat van kunsthaÍs of meta{en basisplaat ...............
Rebasing (gedeoltelijk of geheel,/basisplaat van kunsthaís of melalen basisplaat) ...-.,-..,........

IMPLANTOLOGIE
vul sl€cm,s ééo kolom in

v Du,d alle behandelde tanden aan
til

  Voor een bestèk: Yoeg

Plaats van
implantaat =

a

o
o

Transplanlatie van autogeen bot
Plaatsing lmplantaat met inbegÍip van vooratgaand onderzoek, implanlaat, abutment,

synthetisch bol membr:ran en steriel wegwerpmateriaal, plaatseliike anesthesie,
heèlkundig€ venichtinE, ontbloten van de kop van het implantaat, preprothetische ch:rurgie
aan hel tandvlees

Overige (specinceren) ..... ....... . ... ...... ... ..

ORÏHODONTISCHE BEHANDELING
Vul sl€ciis éón kolom in

a vooí eeo balt k; voog een toellch0ng bl, over do vastsest lde enonrrlLèr, de duur Y.n do
ÈÉhrnd.llttg rn he( Hrandelplan

=

o

vooratsaand onde.zoekltreooídelingsmodel om een diagnosè of bèhandelplan op te sÍellen
Radiog.aíie/cefalomotrische analyse om ee n diagnose oÍ behandelplan op te stellen .........

Honorada voor de tehandeling, met inbegrip van controle, beugels voor tovenlonder, retentieb€ugels,
aanvullende ceÍalometrische analysevbeooÍdelingsÍnodellen ....-...

Stempel tandarts met lelefoonoummet en
la.d (verplicht)

Datum: . .......

Handtekening:

Totaalbedrag bestek: .... (munt an land qqecfrc"lèn)

Totaalbedrag honor-aria (munt @ land specifrceren)

tr lk bevestiq dal ik tussen (datum) en (datum)
da hie.boven beschÍEven behandeling heb versbekt en het honorarium daarvoor
heb ofltvangèn"-

D lk voeg hierbij het getuigschrift voor veÍstekte hulp/het ontuangstbewiisrde
Íactuur, opgesteld conto{m de nationalè wetgeving'-

* verplicht in tè vullen


