
Luik 1: in te vullen door de rechthebbende

Identifi catie (invullen of gele klever):
Naam:  Voornaam: 

Straat:  Nummer:  Bus/index: 

Postnummer:  Gemeente: 

Lid- of rijksnummer:  Telefoonnummer: 

Ondergetekende  vraagt om een verhoogde tegemoetkoming bij een orthodontische behandeling via de ‘CM-diensten en -voorde-
len’, volgens de overeenkomstige statutaire bepalingen van het ziekenfonds.

De rechthebbende verbindt er zich toe:
- de uitvoerig toegelichte behandeling en controlezittingen correct te volgen;
- de apparatuur regelmatig te dragen en er zorg voor te dragen;
- de gepaste tandhygiëne aan de dag te leggen.

De rechthebbende verklaart door de behandelende tandarts uitvoerig te zijn ingelicht over:
- de gebruikte techniek;
- het behandelingsplan;
- de kostprijs van de orthodontische behandeling. Hij weet dat supplementen kunnen aangerekend worden voor verlies van 
 of schade aan de apparatuur door toedoen van de patiënt of derden.

De rechthebbende geeft hierbij ook toestemming aan het ziekenfonds om aanvullende gegevens op te vragen bij de behandelende 
tandarts of de geneesheer-specialist inzake de orthodontische behandeling.

Naam en handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger van de rechthebbende:
Naam: 
Datum: 
Handtekening:

Luik 2: in te vullen door de tandheelkundige

Ondergetekende tandheelkundige, houder van de bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts of van tandarts-specialist in de 
orthodontie, geneesheer-specialist in de stomatologie of licentiaat in de tandheelkunde of geneesheer, houder van een diploma van 
tandarts,
Naam (stempel):     Adres: 
Erkennings Riziv:      Tel.: 

verklaart dat bij        (rechthebbende) een orthodontische behandeling 
nodig is voor één van volgende aandoeningen (aankruisen wat past):
 craniofaciale dysplasieën
 craniofaciale dysplasieën met dyschondrose
 craniofaciale dysplasieën van andere oorsprong
 congenitale agnesie van minstens drie blijvende tanden met uitzondering van de wijsheidstanden

en voegt hierbij een attest of verslag met de specifi caties van de aandoening.
(Geplande) datum aanvang behandeling: 

Datum:         Handtekening van de behandelende zorgverlener:

Aanvraag verhoogde CM-tegemoetkoming 
voor een orthodontische behandeling



  

Luik 3: lijst van zware pathologieën

• Craniofaciale dysplasieën (vergroeiing, misvorming van schedelbeenderen in het aangezicht)
 -  Met splijting van boven- / onderkaak (schizis)
 -  Met geheel of gedeeltelijk ontbreken van beenderen (dysostosis)
    -  Middenlijn (frontonalsoethmoïdaal / internasaal / nasale aplasie / nasoschisis / nasale duplicatie / 
     intermandibulair dysplasie)
    -  Lateraal (lijn, kaak en gehemeltespleet / laterale maxillaire dysplasie / dysostosis mandibolo-facialis)
 -  Met abnormale samengroeiing van beenderen (synostosis)
  - Craniosynotosis
  - Craniofaciosynotosis
  - Faciosynotosis
 - Met geheel of gedeeltelijk ontbreken van beenderen (dysostosis) + met abnormale samengroeiïng van beenderen 
  (synostosis)
  - Crouzon
  - Apert
  - Triphylliocephalie

• Craniofaciale dysplasieën met dyschondrose (met stoornis in de groei van het kaakbeen):
 - Ziekelijke stoornis in de ontwikkeling van het kaakbeen veroorzaakt gebrekkige groei en verkromming van de lange 
  beenderen (achondroplasie)

• Craniofaciale dysplasieën van andere oorsprong
 - Osseuze dysplasieën
  - Osteopetrosis
  - Craniotubulaire dysplasie
  - Fibreuze dysplasie
 - Huid dysplasieën
  - Ectodermale dysplasie
  - Neurocutaneuze dysplasie
  - Neurofi bromatose
 - Neuromusculaire dysplasieën
  - Pierre Robin syndroom
  - Mobius syndroom
 - Musculaire dysplasieën
 - Glossoschizis (gespleten tong)
 - Ankyloglossie (doorlopen van tongriem tot aan tongpunt)
 - Aglossie
 - Mimische spieren agenesie (cardiofaciaal syndroom – Cayler)
 - Vasculaire dysplasieën
  - Haemangioma
  - Lymphangioma
  - Haemolymphangioma

• Congenitale agenesie van minstens drie blijvende tanden, met uitzondering van wijsheidstanden

De Landsbond der Christelijke Mutualiteiten en uw ziekenfonds vragen u deze persoonsgegevens voor de uitvoering van de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen (gecoördineerde Wet van 14-07-1994) en de wet op de ziekenfondsen (Wet van 06-08-1990).  De wet verwerking 
persoonsgegevens (Wet van 08-12-1992) geeft u het recht op inzage en verbetering van uw persoonsgegevens. U kunt meer inlichtingen betreffende de 
verwerking van deze informatie verkrijgen bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Wet van 08-12-1992).


