
 

 

 

Digitale aanvraagformulieren voor Mondzorg Wlz 

Voor behandelingen die vallen onder de bijzondere tandheelkunde is een 

machtiging nodig van het zorgkantoor. Binnen het Machtigingenportaal zijn 9 

formulieren opgenomen waarmee voor deze behandelingen een 

machtigingsaanvraag kan worden ingediend.  

Beschikbare aanvraagformulieren 

W01       Algehele Anesthesie 

W02       Protheses 

W03       Mesostructuur en/of klikgebit op implantaten in de onderkaak 

W04       Bijzondere orthodontische hulp (B- en C-categorie) 

W05       Implantaten in de edentate onderkaak 

W06       Uitgebreid kroon- en brugwerk 

W07       Mesostructuur en/of klikgebit op implantaten in de bovenkaak 

W08       Implantaten in de dentate kaak 

W09       Implantaten in de edentate bovenkaak 

Toelichting aanvraagformulieren 

W01        Algehele Anesthesie 

Deze behandeling hoeft alleen aangevraagd te worden als een vorige 

behandeling onder algehele anesthesie korter dan 12 maanden geleden heeft 

plaatsgevonden. 

 

W02       Protheses 

Deze aanvraag is alleen van toepassing indien de prothese wordt vervangen 

binnen 5 jaar of indien de kosten van de prothese hoger zijn dan de maximale 

kosten die het zorgkantoor hanteert. Voor overige situaties geldt geen 

machtigingseis. 

W03       Mesostructuur en/of klikgebit op implantaten in de onderkaak 

Deze aanvraag is alleen van toepassing indien de mesostructuur en/of het 

klikgebit wordt vervangen binnen 5 jaar of indien de kosten van de 

mesostructuur en/of het klikgebit hoger zijn dan de maximale kosten die het 

zorgkantoor hanteert. Voor overige situaties geldt geen machtigingseis. 

W04       Bijzondere orthodontische hulp (B- en C-categorie) 

Deze codes kunnen alleen door orthodontisten aangevraagd worden. Digitale 

mondfoto’s of foto’s van het gipsmodel moeten toegevoegd worden bij het 

indienen van deze aanvraag. Overige orthodontische behandelingen hoeven niet 

aangevraagd te worden. 
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W05       Implantaten in de edentate onderkaak 

Deze behandeling moet altijd aangevraagd worden. 

W06       Uitgebreid kroon- en brugwerk 

(zowel op natuurlijke elementen als op implantaten) Kroon- en brugwerk hoeft 

alleen aangevraagd te worden als het om 4 of meer inlays, kronen en/of 

brug(tussen)delen in een periode van 12 maanden gaat. 

W07       Mesostructuur en/of klikgebit op implantaten in de bovenkaak 

Deze aanvraag is alleen van toepassing indien het klikgebit wordt vervangen 

binnen 5 jaar of indien de kosten van het klikgebit hoger zijn dan de maximale 

kosten die het zorgkantoor hanteert. Voor overige situaties geldt geen 

machtigingseis. 

W08       Implantaten in de dentate kaak 

Deze behandelingen moeten altijd aangevraagd worden. 

W09       Implantaten in de edentate bovenkaak 

Deze behandelingen moeten altijd aangevraagd worden. 


