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Machtigingsformulier
Orthodontische behandeling

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 tandheelkundig adviseur. 
De aanvragende tandarts heeft dit 
met betrokkene besproken en 
gedocumenteerd in TIS

      2  Detentiegegevens (verplichte velden)

Datum uit vrije maatschappij

Detentietitel

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  Orthodontische behandeling aanvraag (verplichte velden)

 Het laten opstellen van een behandelplan voor het starten of voortzetten van een orthodontische behandeling voorzien van een tijdsplanning en een begroting  
← meezenden als bijlagen  n

 Het starten van een orthodontische behandeling voorzien van het behandelplan, tijdsplanning en de begroting ← meezenden als bijlagen  n

 Het voortzetten van een orthodontische behandeling voorzien van het behandelplan, tijdsplanning en de begroting ← meezenden als bijlagen  n

Anders, namelijk

Toelichting tandarts

Hoe is de mondhygiëne

Hoe is de parodontale toestand 
van het gebit

Hoe is de toestand op het vlak van de 
restauratieve tandheelkunde 
(caviteiten aard, kwaliteit en omvang 
van de aanwezige restauraties)

Toelichting tandarts

      4  Beoordeling adviserend justitieel tandarts

Machtigingsnummer

Beoordeling

Motivatie adviseur

Beoordeeld door
(Handtekening)

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

 

 
 
 
|                       

|              

|              

|              

 

|              

 
 

|              

 
 
 

             

|              

|              
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Handleiding digitaal machtigingsformulier orthodontische 


behandeling 
 
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 .…… ; 


 


1. Vraagt een machtiging aan voor 


 Hier worden de naam van de justitiabele, geboortedatum en detentienummer ingevuld.  


 Alle velden zijn verplicht. Ook de aanvinkvelden: 


 Patiënt is akkoord met inzage……. 


 Man of vrouw 
 


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. (Let op: als je de detentiegegevens laat 
invullen door de BSD voeg dan pas daarna de gebitsstatus of andere relevante gegevens toe 
aan de machtigingsaanvraag). 
 


 


 Plaats een vinkje bij wat er wordt aangevraagd: 


 Het opstellen van …, Het starten van …. Of Het voortzetten van… 


 Vul de rest van de velden in. 


Bijlagen  
Behandelplan, tijdsplanning en begroting kunnen als pdf samen met de machtigingsaanvraag 
worden verstuurd.  


 


Versturen 


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


17112020Boefje 


 Verstuur het formulier en eventueel behandelplan, tijdsplanning en begroting naar 


nifpgzklachtenenmachtigingenta@zorgmail.nl 


4. Beoordeling adviserend justitieel tandarts 


 De adviserende justitieel tandarts vult deze velden in. 


 Na beoordeling en ondertekening door de adviserend justitieel tandarts gaat de aanvraag 


retour naar het zorgmailadres dat door de aanvrager is ingevuld. Er kunnen dan 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



	1: 
	 Datum aanvraag: 

	2: 
	 Inrichting/instelling: 

	3: 
	 Zorg mailadres: 

	4: 
	 Aanvragende tandarts: 

	5 vinkje verklaart: Off
	6 vinkje bijgewerkt 2: Off
	7: 
	 Vinkje nee 2: Off

	8: 
	 vinkje ja 2: Off

	9: 
	 Naam tandarts: 

	10: 
	 Voorletters en achternaam: 

	11: 
	 Geboortedatum: 

	12 Vinkje man 2: Off
	13: 
	 vinkje vrouw 2: Off

	14: 
	 Detentienummer: 

	15: 
	 Vinkje nee 3: Off

	16: 
	 Vinkje ja 3: Off

	17: 
	 Datum vrije maatschappij: 

	18: 
	 Detentie titel: 

	19: 
	 Verwachte einddatum: 

	20: 
	 Vinkje 2: Off

	21: 
	 Vinkje 3: Off

	22: 
	 Vinkje 4: Off

	23: 
	 Anders, namelijk: 

	24: 
	 Toelichting tandarts: 

	25: 
	 Hoe is de mondhygiene: [Maak hier een keuze]

	26: 
	 Hoe is de parodontale toestand van het gebit: [Maak hier een keuze]

	27: 
	 Hoe is de toestand op het vlak van de conserverende tandheelkunde: [Maak hier een keuze]

	28: 
	 Toelichting tandarts 2: 

	29: 
	 Machtigingsnummer: 

	30: 
	 Beoordeling: [Maak hier een keuze]

	31: 
	 Motivatie adviseur: 

	32: 



