
MRAspecialist opdrachtformulier

Machtigingsgegevens

Meegestuurd     

Opdracht

Gegevens beetregistratie

Extra opmerkingen __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Handtekening : ________________________         Datum : ________________________ 

Tandarts vraagt machtiging zelf aan          Excent declareert voor tandarts

Reparaties     

Bijlagen      

Persoonsgegevens

MRAspecialist

R

Datum verwijzingbrief:   ____-____-______ 

Gemeten AHI uit verwijsbrief:   ____________________ 

ESS score uit anamneseformulier:  __________________ 

Patiënt is reeds in bezit van CPAP: ja / nee

Beetvork  

Maximale protrusie range (beweging) ______ mm 

Totale protrusie pad ______________________mm 
Mediaanlijn therapeutische positie afwijkend?  ja/nee

Afwijkende mediaanlijn  ______ mm naar links/rechts

Afdrukken OK en BK

Modellen OK en BK

Beetregistratie m.b.v. George Gauge

Anders : __________________

MRA Snoring (niet instelbaar)

MRA / OSAS 3 jaar

MRA / OSAS 5 jaar

Anders namelijk : __________________

Wijziging beet

Reparatie breuk

Extra ademruimte

Controlechip inbouwen

Datum verzending:   ____-____-______

KNO / slaaponderzoek : ____________________

Verwijsbrief:   __________________________ 

OPG :   _______________________________

Declaratie:         Tandarts    MRAspecialist   

Datum retour in praktijk :   ____-____-______ (min 15 werkdagen)

Naam tandarts : ____________________________
Adres : _____________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

De heer / mevrouw : ______________________________
Geboortedatum : ____-____-______ 
Woonplaats : _____________________________________
Ziektekostenverzekering : __________________________
Registratienummer : _______________________________
BSN : _____________________________________________

Via laboratorium : ________________________________________________________________________________
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De Zorgaanbieder verplicht zich er tegenover de Zorgverzekeraar toe goede zorg te verlenen aan de verzekerden van de Zorgverzekeraar. Bij het verlenen van 
zorg voldoet de Zorgaanbieder aan de eisen die wet- en regelgeving aan de uitoefening van zijn beroep stellen. Hij laat zich voorts leiden door de stand van de 
wetenschap en de praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in de betrokken beroepsgroep geldt als verantwoorde en adequate zorg en 
diensten. De Zorgaanbieder verplicht zich er toe zorg te verlenen volgens de aan de achterkant van dit formulier opgenomen voorwaarden. De zorg dient te worden 
verricht met in achtneming van de algemeen aanvaarde patiëntenrechten.



Kwaliteit
- De Zorgaanbieder is volledig aansprakelijk voor de kosten die de Zorgverzekeraar moet maken, als door niet 

deugdelijke nakoming van de zorgovereenkomst, de Zorgverzekeraar derden moet inschakelen om het 

operationeel houden van de verstrekking te garanderen.

- De Zorgaanbieder verklaart een toereikende (product)aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten, voor 

zowel het product zelf als voor het handelen van zijn medewerkers.

- De Zorgaanbieder verklaart dat er bij het verstrekken van zijn producten geen patenten van derden 

geschonden worden.

- De Zorgaanbieder verplicht zich jegens de Zorgverzekeraar op de gerealiseerde zorg de overeengekomen 

garantie te verstrekken voor wat betreft het tandtechnische deel van de MRA.

Knelpunten in de dagelijkse uitvoering van de zorgovereenkomst worden door de Zorgaanbieder veelal als eerste 

ervaren. Samen met de ervaringen van de verzekerde kunnen knelpunten leiden tot voorstellen voor verbetering 

van de overeengekomen zorg.

- De Zorgaanbieder zal Zorgverzekeraar zoveel als mogelijk voorstellen doen ter oplossing van gesignaleerde 

knelpunten.

- De Zorgverzekeraar is gerechtigd na levering van de voorziening materiële controle uit te oefenen of te doen 

oefenen op:

 - Functionele doelmatigheid van de geleverde voorziening;

 - De geleverde voorziening, de aard en de kwaliteit van de (toegepaste) materialen;

 - De degelijkheid van de technische bewerking en constructie;

 - De juistheid van de berekende prijs;

- De Zorgaanbieder zal een vertegenwoordiger van de medische dienst en/of technisch

adviseur toelaten in de bedrijfsruimte van de Zorgaanbieder en hem/haar behulpzaam

zijn zoals redelijkerwijs van hem mag worden verlangd.

- De Zorgaanbieder voldoet aan de volgende prestatie indicatoren:

 - Levering van het hulpmiddel geschiedt in 15 werkdagen.

 - Reparatie geschiedt in 5 werkdagen.

De zorgaanbieder is verplicht bij zorgverzekeraar terstond melding te maken van het opleggen van waarschuwin-

gen of maatregelen door tuchtcollege of inspectie. Gezondheidszorg, ook indien hiertegen bezwaar of beroep is 

ingesteld.

De Zorgverzekeraar draagt er zorg voor dat hij en zijn (hulp) personeel onder meer door deelname aan 

deskundigheidsbevordering aantoonbaar beschikken en blijven beschikken over de kennis en kunde die voor een 

goede verlening van de zorg noodzakelijk zijn.

De Zorgaanbieder die in het kader van de zorgverlening aan verzekerden van de Zorgverzekeraar een derde 

partij inzet, anders dan personeel in loondienst van de Zorgaanbieder, blijft verantwoordelijk voor de levering van 

zorg en de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst. De Zorgaanbieder zal met deze partij 

afspraken maken die borgen dat het bepaalde in deze overeenkomst wordt nagekomen. Een derde partij zal te 

allen tijde in kennis worden gesteld van de algemene bepalingen en relevante bijlagen ten aanzien van kwaliteit, 

deskundigheid en continuïteit van zorgverlening.

 

De Zorgaanbieder heeft er afwikkeling van klachten een adequate klachtenregeling getroffen. 

 De Zorgaanbieder informeert de klant over het bestaan van deze klachtenregeling en voert die klachtenregeling 

ook uit. De klachtenregeling van de Zorgaanbieder staat los van het bestaan en functioneren van de klachten-

procedure van de Zorgverzekeraar.


