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Inleiding
Sinds 1 januari 2012 wordt het machtigingenportaal van VECOZO gebruikt voor het digitaal 
aanvragen van machtigingen Medisch Specialistische Zorg (MSZ) en kaakchirurgie. Sinds een 
aantal jaren wordt ook mondzorg aangevraagd via het Machtigingenportaal. 
Door het gebruik van het machtigingenportaal van VECOZO is het machtigingenproces 
geüniformeerd en gestandaardiseerd. Via het Machtigingenportaal vragen zorgaanbieders voor 
alle zorgverzekeraars elektronisch en op eenduidige wijze een machtiging aan. Het 
Machtigingenportaal heeft bijgedragen aan het verminderen van administratieve lasten aan zowel 
de kant van de zorgverzekeraars als aan de kant van de zorgaanbieder.
Uitgangspunt bij het aanvragen van een machtiging is een landelijke limitatieve lijst waarop per 
zorgsoort de behandelingen staan waar vooraf toestemming voor moet worden aangevraagd  om 
in aanmerking te komen voor vergoeding ten laste van de Zvw (of AV). 
Bij de start in 2012 is voor kaakchirurgie door zorgverzekeraars gezamenlijk een limitatieve lijst 
opgesteld, ervan uitgaande dat deze lijst door alle zorgverzekeraars werd gehanteerd. Afgelopen 
jaren is echter gebleken dat zorgverzekeraars afwijken van deze lijst afwijkt en er dus voor 
kaakchirurgie geen uniforme limitatieve lijst wordt gehanteerd.  

Voorstel
Aan de BCZ wordt voorgesteld dat alle zorgverzekeraars vanaf 2019 de landelijke limitatieve lijst 
gaan gebruiken zoals opgenomen in de bijlage, omdat:
 het gebruik van een landelijke limitatieve lijst recht doet aan de uitgangspunten van een 

uniform aanvraagproces van machtigingen kaakchirurgie via het Machtigingenportaal van 
VECOZO;

 het oorspronkelijk ook de bedoeling was dat er één limitatieve lijst gebruikt zou worden;
 de voorliggende lijst is samengesteld in afstemming met alle zorgverzekeraars en  vervolgens 

is gedeeld  met vertegenwoordigers van het werkveld (KNMT, Soc-K) waarbij is getoetst op 
uitvoerbaarheid;

 een uniforme lijst bijdraagt aan transparantie en verminderen administratieve lasten bij 
zorgaanbieders, VECOZO en zorgverzekeraars.
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Gevraagde beslissing
Kan de BCZ instemmen met voorliggende limitatieve lijst machtigingen kaakchirurgie die vanaf 
2019 door alle zorgverzekeraars wordt gehanteerd en daarmee ook in de polis wordt opgenomen.

Hoe verder?
Na instemming van de BCZ :
 wordt VECOZO op de hoogte gesteld van het besluit en wordt vanaf 2019 de uniforme 

limitatieve lijst gehanteerd en jaarlijks bekeken of deze gewijzigd moet worden;
 worden zorgverzekeraars gevraagd , vanwege de nieuwe limitatieve lijst 2019, hun polissen 

voor 2019 aan te passen en hun interne processen daarop aan te passen;
 worden de zorgaanbieders geïnformeerd.
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K01 Implantologie edentate bovenkaak  

Plaatsen van eerste permucosale implantaat (per kaak, excl. kosten implantaat) 238060

Plaatsen elk volgend implantaat (per kaak, excl. kosten implantaten) 235021

Kosten implantaten 238062

Vrijleggen van implantaat/implantaten, in geval van 2 fasen: de tweede fase (per kaak). 238063

Osteotomie/distractie van de processus alveolaris frontgedeelte of per kaakhelft. 238022

K02 Implantologie edentate onderkaak  

Plaatsen van eerste permucosale implantaat (per kaak, excl. kosten implantaat) 238060

Plaatsen elk volgend implantaat (per kaak, excl. kosten implantaten) 235021

Kosten implantaten 238062

Vrijleggen van implantaat/implantaten, in geval van 2 fasen: de tweede fase (per kaak). 238063

Osteotomie/distractie van de processus alveolaris frontgedeelte of per kaakhelft. 238022

Permandibulair implantaat. 238029

K03 Implantologie dentate kaak  

Plaatsen van eerste permucosale implantaat (per kaak, excl. kosten implantaat) 238060

Plaatsen elk volgend implantaat (per kaak, excl. kosten implantaten) 235021

Kosten implantaten 238062

Vrijleggen van implantaat/implantaten, in geval van 2 fasen: de tweede fase (per kaak). 238063

Osteotomie/distractie van de processus alveolaris frontgedeelte of per kaakhelft. 238022
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K04 Botopbouw / Botankers  

Osteotomie/distractie van de processus alveolaris frontgedeelte of per kaakhelft. 238022

Het plaatsen van bone-anchors (Bollard of vergelijkbaar) als zelfstandige ingreep (niet bij osteotomie, fractuur of reconstructie), per 
kaak. 238048

K05 Extractie (onder narcose)  

Extracties in algehele anesthesie van één of meerdere elementen in één kaakhelft 234034

Extractie in algehele anesthesie van één of meerdere elementen in elke volgende kaakhelft 234035

Excisie torus palatinus of mandibularis en/of correctie linea mylohyoidea of processus alveolaris per kaak. (indien gecombineerd 
met 234034, 234035 of 234041) 234070

Correctie van edentate deel van kaak met bijbehorende weke delen, b.v. excisie van irritatie-hyperplasieen, flabby ridges, 
tubercorrectie, verwijd.meerdere exostosen per kaak, bindweefseltranspl. (indien gecombineerd met 234034, 234035 of 234041) 234086

K06 Osteotomie  

Correctie van benige kin, corticotomie ten behoeve van rapid expansion. 238020

Osteotomie/distractie van de processus alveolaris frontgedeelte of per kaakhelft. 238022

Osteotomie/distractie van het os zygomaticum of van de maxilla volgens le Fort I, alsmede decompressie van de orbita. 238024

Osteotomie/distractie van de mandibula enkelzijdig of frontgedeelte. 238026

Osteotomie/distractie maxilla volgens le Fort II. 238027

Osteotomie/distractie maxilla volgens le Fort III. 238028

K07 Parodontale chirurgie  

Parodontale chirurgie aan één element. 234024

Parodontale chirurgie aan alle aanwezige frontelementen per kaak of aan alle aanwezige postcaniene elementen per kaakhelft. 234025
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Parodontale chirurgie aan alle aanwezige elementen per kaakhelft. 234026

MRA (hulpmiddelen)  

Techniekkosten mondziekten en kaakchirurgie. (indien gecombineerd met 234190 of 234192) 230000

Mandibulair Repositie Apparaat (MRA). 234190

Controlebezoek MRA. 234191

Reparatie MRA met afdruk. 234192

Overig (geen mondzorg)  

Blepharoplastiek van een ooglid, respectievelijk correctie ptosis wenkbrauw. 231539

Correctieve ingrepen aan cartilagines laterales en/of ter correctie van de neusvleugels en vestibulum nasi. Zowel enkel- als 
dubbelzijdig. 232062

Facelift enkelzijdig, respectievelijk rhytidectomie van gelaat en hals met zogenaamde smash-plastiek. 239074

Liposuctie van het submentale gebied, de regio pectoralis, het onderbeen of de onderarm, enkelzijdig, uitgezonderd het submentale 
gebied totaal. 239084
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