
Datum:        Handtekening: 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
Heeft u één van de volgende ziekten of problemen (gehad): 
 
Allergieën ja / nee Hepatitis /  leverziekten ja / nee 
Hart- en vaatziekten ja / nee Nierziekte ja / nee 
Hoge bloeddruk ja / nee Reuma / chronische gewrichtsklachten ja / nee 
Hartklepgebrek/Kunstklep ja / nee Kunstgewricht ja / nee 
Aangeboren hartafwijking ja / nee Bestraald wegens tumor in hoofd/hals ja / nee 
Pacemaker/ICD/Neurostimulator ja / nee Rookt u of heeft u gerookt?  ja / nee 
Flauwvallen bij de tandarts ja / nee Gebruikt u meer dan 3 glazen alcohol per dag ja / nee 
Epilepsie ja / nee Drugsgebruik:  soft / hard ja / nee 
Hersenbloeding/beroerte/TIA ja / nee Hoog cholesterol? ja / nee 
Longklachten (bronchitis/astma/COPD) ja / nee Stemmingsstoornissen/depressie ja / nee 
Suikerziekte ja / nee Maag/darmklachten ja / nee 
Gebruikt u insuline  ja / nee Hebt u de laatste 6 maanden een antibioticum  ja / nee 
Langdurige bloedingen na extractie/operatie     ja / nee kuur gehad?  

 

   

 
 

   

- U heeft aangegeven dat u allergisch bent, waarvoor:________________________________________________________  
- Wanneer heeft u uw kunstgewricht gekregen: _____________________________________________________________ 
- U heeft aangegeven dat u rookt hoeveel per dag: ___________________________________________________________ 
- Als u gestopt bent met roken, wanneer: __________________________________________________________________ 
- Bent u in het verleden ernstig ziek geweest?      Ja / nee,  namelijk: _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
- Heeft u een ziekte of aandoening waar niet naar is gevraagd?   Ja / nee,  namelijk: _________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Gebruikt u medicijnen?  Ja / nee, namen medicatie : _________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Indien van toepassing graag uw medicijnpaspoort van de apotheek meenemen. 
 
Bent u momenteel onder behandeling bij een arts/specialist: ___________________________________________________ 
 

 Ja, Ik heb de praktijkregels gelezen en ga hiermee akkoord (z.o.z.). 

   

    
    
    
    
 
 

   

Naam: 

Geboortedatum: 

BSN: 

E-mail: _______________________________________ 
Telefoonnummer: ______________________________ 
Naam Huisarts: ________________________ 
Naam tandarts : ________________________ 

Gezondheidsvragenlijst mondzorg 

Een aantal ziekten en afwijkingen en het gebruik van medicijnen kunnen uw mondgezondheid (sterk) beïnvloeden. Ook kunnen zij 

beperkingen opleggen aan uw tandheelkundige behandeling of aanleiding vormen tot het nemen van voorzorgsmaatregelen. Het is dus 

in uw belang dat wij hiervan op de hoogte zijn. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch 

beroepsgeheim. U hoeft de vragen niet  schriftelijk te beantwoorden. U kunt dit ook mondeling doen. Bespreek dit dan met uw 

tandarts of mondzorgkundige. 

 

 



Als u zich inschrijft bij onze praktijk gaat u akkoord met 

onze praktijkregels. 

Praktijkregels: 
Niet nagekomen afspraken 
Niet nagekomen afspraken die niet minstens 24 uur 
tevoren afgezegd zijn, ongeacht de reden, kunnen in 
rekening worden gebracht. Het betreft dan alleen de vaste 
kosten van de voor u gereserveerde behandelkamer, 
zijnde € 50,00 per half uur. 
 
Herinnering 
De praktijk streeft er naar u één week voor uw afspraak 
een herinnering te sturen per mail of per post. De 
herinnering is een extra service van de praktijk. Het 
nakomen van uw afspraak is uw eigen 
verantwoordelijkheid en staat los van het wel of niet 
ontvangen van een herinnering. 
 
Klachten 
De praktijk is aangesloten bij de KNMT-klachtenregeling. 
De klachtenregeling voldoet aan de Wet Klachtrecht 
Cliënten Zorgsector (WKCZ). Meer informatie over deze 
klachtenregeling vindt u op onze website 
http://www.ppia.nl/organisatie/klachten 
 
E-mailadres 
Als u uw e-mailadres bij ons kenbaar maakt, gaan wij ervan 
uit dat u ermee akkoord gaat dat wij dit adres gebruiken 
voor de herinneringen, nieuwsbrieven en andere 
correspondentie aan u.  
 
Nieuwsbrief 
Indien u de nieuwsbrief niet wilt ontvangen, kunt u zich 
onderaan de nieuwsbrief uitschrijven. Of een mailtje 
sturen naar info@ppia.nl, wij schrijven u dan uit. 
 
Correspondentie over onze klinische bevindingen 
Als u zich bij ons aanmeldt als patiënt op verwijzing gaat u 
ermee akkoord dat wij per mail of post met uw tandarts  of 
verwijzer communiceren over onze klinische bevindingen. 
 
Tarieven 
De kosten van de tandheelkundige behandelingen worden 
gedeclareerd overeenkomstig de geldende 
tariefbeschikkingen, zoals deze zijn vastgesteld door de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Techniek- en/of 
materiaalkosten worden apart in rekening gebracht. 
 
Afwijkende tarieven 
Afwijkende tarieven kunnen worden gehanteerd indien de 
PPIA een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar.  

 
 

Intake-afspraak 
Aan de intake-afspraak zijn kosten verbonden. Deze 
kosten worden aan u beschreven in de informatiebrief die 
u ontvangt na inschrijving. 
 
Begrotingen 
De door de PPIA gemaakte begrotingen zijn vrijblijvend; zij 
zijn geldig gedurende het lopende kalenderjaar, 
behoudens tussentijdse tariefwijzigingen, tenzij anders 
aangegeven. 
 
In gebreke blijven 
Indien u een openstaande nota niet voldoet, heeft de PPIA 
het recht uw behandeling stop te zetten. 
 
Ongewenst gedrag 
Indien er een conflict is waarbij een medewerker van de 
praktijk zich ongewenst bejegend voelt, kan de praktijk 
ervoor kiezen de behandeling te staken.  
 
Betalingsvoorwaarden 
De praktijk hanteert de KNMT-betalingsvoorwaarden, 
deze kunt u op vragen bij de administratie van onze 
praktijk. 
 
Privacy reglement 
De praktijk heeft een privacy reglement m.b.t. uw 
patiëntgegevens, deze is te vinden op 
http://www.ppia.nl/organisatie/patiënt-downloads 
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