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Machtigingsformulier
Mondzorg

Datum aanvraag (verplicht veld)

Inrichting/instelling (verplicht veld)

(zorg)mailadres voor retourzending
(verplicht veld)

Aanvragende tandarts (verplicht veld)

Is de aanvraag mede beoordeeld door 
collega justitieel tandarts?

      1  Vraagt een machtiging aan voor (verplichte velden)

Voorletters en achternaam

Geboortedatum 

Detentienummer

Patiënt is akkoord met inzage in TIS 
door de adviserend justitieel tandarts. 
De aanvragende tandarts heeft dit 
met betrokkene besproken en 
gedocumenteerd in TIS (aanvinken  
indien akkoord).

      2  Detentiegegevens (verplichte velden)

Datum uit vrije maatschappij 

Detentie titel

Verwachte einddatum

            Vervolg formulier op blad 2 van 2

Dag   Maand  Jaar

       

Naam inrichting/instelling

|       

e-mailadres

|       

Naam tandarts

|       
 
n De tandarts verklaart deze machtiging zelf te hebben ingediend. 
n De tandarts verklaart dat de status praesens adequaat en actueel is bijgewerkt in TIS.

n nee n ja, naam:

 
 

|       

Dag   Maand  Jaar         Geslacht

                n man n vrouw
 
 

n nee n ja

 
 
 
 
 
 
Dag   Maand  Jaar

       

|       

Dag   Maand  Jaar

       



2 van 2

      3  Bijzondere verrichting (verplichte velden)

Toelichting tandarts
 

      4  Beoordeling (adviserend) justitieel tandarts

Machtigingsnummer

Beoordeling

Motivatie

Beoordeeld door
(Handtekening)

NB:  * Onvolledig ingevulde formulieren worden retour gestuurd! * Beoordeelde machtigingsformulieren worden door de zorgprofessional opgenomen in TIS. 

Omschrijving              Aantal

|                 |       
 
|                 |       
 
|                 |       
 
|                 |       
 
|                 |       
 
|                 |       

|              
 
 
 
 
 
 
              

|              

|              
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Handleiding digitaal machtigingsformulier mondzorg 
 
Het invullen van het formulier start met velden die verplicht moeten worden ingevuld: 


 Datum van aanvraag, naam van de inrichting, zorgmailadres (opvragen bij de medische 
dienst), naam van de aanvragende justitieel tandarts.  


 Aanvinkvelden: 
o De tandarts verklaart deze machtiging…..; 
o De tandarts verklaart dat de status…….; 
o Is de aanvraag mede …… ; 
o Patiënt is akkoord met inzage……. 


 


1. Vraagt een machtiging aan voor 
 Hier worden de gegevens van de justitiabele ingevuld.  


 Alle velden zijn verplicht. Ook de aanvinkvelden.  
 


2. Detentiegegevens 
 Hier worden de detentiegegevens ingevuld. Meestal worden deze gegevens ingevuld door de 


afdeling BSD van de inrichting. Het digitale formulier kan naar de BSD worden gemaild of de 
gegevens kunnen worden opgevraagd bij de BSD. 


 


3. Bijzondere verrichting 


 Hier vult de tandarts de verrichtingen in en de aantallen. 


 Staat de verrichting niet in de lijst dan vult de tandarts deze in bij ‘anders namelijk:’ deze 
staat onderaan de lijst. 


 


4. Beoordeling (adviserend) justitieel tandarts 


 De adviserende justitieel tandarts vult deze velden in. 


                                                          


Versturen 
 Klik op bestand opslaan als: Bestandsnaam als volgt: Datum aanvraag - Naam justitiabele b.v. 


17112020Boefje 


 Verstuur het formulier samen met de gebitsstatus naar 
nifpgzklachtenenmachtigingenta@zorgmail.nl. Ook andere informatie (bv brief van een 
specialist) die nodig is voor de beoordeling van de aanvraag kan als bijlage worden 
meegestuurd.  


 De (adviserend) tandarts beoordeelt de machtigingsaanvraag en ondertekent deze. 


 De beoordeelde machtigingsaanvraag wordt retour gestuurd naar het zorgmailadres dat 
door de tandarts is ingevuld. Vanaf dat moment kunnen er geen wijzigingen meer in het 
formulier worden aangebracht. 
 


Problemen met het invullen van het formulier? 
Neem contact op met info.gezondheidszorg@dji.minjus.nl   



mailto:nifpgzklachtenenmachtigingenta@zorgmail.nl

mailto:info.gezondheidszorg@dji.minjus.nl
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