Verwijsformulier Voeding en Mondgezondheid
1.Persoonsgegevens
o
o
o
o
o

Naam cliënt:....................................
Adres:............................................
Geboortedatum:...............................
BSN nummer:..................................
Verzekeraar/inschrijfnr.:...................

*Kruis aan wat van toepassing is

2.Hulpvraag*
o
o
o
o

check goede voeding
check relatie voeding en tandheelkundige diagnose
coaching / begeleiding veranderen eetpatroon
anders,nl...........................................

3.Verwijsdoel*
o
o
o
o

Preventief
Curatief
Ter ondersteuning behandeling
Klachtenverlichting

4.Tandheelkundige diagnose*
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cariës (55)
Tanderosie (71)
Gingivitis (124)
Parodontitis (124)
Monddroogte (86)
Hoofd-halskanker (92)
Smaak-en reukstoornissen (117)
Aften (139)
Mondbranden (145)
Cheilitis angularis (153)
Koortslip (157)

5.Aanvullende gegevens* Voedingstoestand (164)
o Gewichtsverlies/ ondervoeding
o Afbuigende groeicurve/groeiachterstand bij kinderen
o Overgewicht

Ziektebeelden (170)
o
o
o
o
o
o
o
o

(Vermoeden) Metabool syndroom
Diabetes mellitus
Idiopathische reactieve hypoglykemie
Osteoporose
Gastro-oesofageale reflux
Coeliakie
(Orale) Candida-infectie
Overige diagnose: .................................................................

Allergie (181)
o
o
o
o

Voedselovergevoeligheid
Contactallergie
Latexallergie
Oraal-allergie syndroom

Psychologie (185)
o
o
o
o
o

Chronische stress
Slikangst/ stikfobie
(Vermoeden) Eetstoornis
Anorexia nervosa
Boulimia nervosa

6. Overige relevante gegevens*
o
o
o
o
o

Patiënt heeft operatie(s) ondergaan
Patiënt heeft chronische aandoeningen, anders dan de huidige klacht
Psychologische factoren zijn van invloed op het relaas van de patiënt
Laboratoriumgegevens/ bloedonderzoek/ microbiologie is bijgevoegd
Patiënt gebruikt medicatie, die klachten wel / niet beïnvloedt

7.Praktijkgegevens
o
o
o
o

Naam tandarts/ mondhygiënist: .......................................
Datum: ...................................................................................
Telefoonnummer: .................................................................
Handtekening: ......................................................................

Diëtist; Tahnee van Laere, Diëtistenpraktijk Tahnee Lifestyle, dietist@tahneelifestyle.nl
of 0638928331

Om de beste zorg te kunnen geven, die iedereen verdiend. Is
samenwerken en de lijntjes kort houden de beste manier om de kwaliteit
van de zorg te verbeteren. Tijd, tijd, tijd. Dat is wat iedereen in de
gezondheidszorg te kort komt. Daarom ontwierp ik de snelle verwijsbrief
voor de mondzorgverlener aan de diëtist. De meeste gegevens hoef je
alleen maar aan te kruisen. Dat gaat supersnel en is nog efficiënt ook.

Hoe gaat het in zijn werk. De tandarts screent als het ware het kind, de
tandarts ziet “probleem kids” vaker, dus hebben mogelijk een goed beeld
van het kind en ouders.
Hoe te screenen? Heeft een kind last van veel tandplak, cariës,
tanderosie, aften, overgewicht of vang je iets op wat voeding gerelateerd
is, dan vul je deze verwijsbrief in. NIET DE HELE verwijsbrief hoeft
ingevuld te worden! Probeer de belangrijkste factoren in te vullen.
Het zou fijn zijn als er een soort bakje is waar die in komen, dan zal de
diëtist (Tahnee of Gitte) de ouder(s) van kids bellen, waarom bellen wij?
Dat komt omdat soms de drempel toch erg hoog is en de stap van
ouders om naar een diëtist te bellen toch nog lastig is.
Het liefst zie ik alle kids die maar iets afwijken in hun mond! (ik weet niet
of dat haalbaar is?) een bezoekje aan de tandarts en de diëtist op de
zelfde dag is alleen maar effectief!
Als ouders vragen hoe het zit met kosten voor de diëtist;
Alle kinderen tot 18 jaar hebben 3 uur volledige 100 procent
dieetadvisering vergoeding, dus ouders betalen alleen de maandelijkse
premie en verder hebben ze geen kosten voor de diëtist.
Het kan zijn dat de verwijzing van de tandarts alleen niet genoeg is, dan
zal ik zelf met de ouders bespreken wat ze kunnen doen om een
verwijzing van de huisarts te halen.
Willen ouders nou zelf ook naar de diëtist, dan kan dat zeker! Dan
mogen ze zelf de verwijzing zo goed mogelijk invullen en zal er gebeld
worden naar die ouder

HANDLEIDING VERWIJSBRIEF:
De verwijzing is opgedeeld in 7 categorieën:
1. Persoonsgegevens: vul hier de gegevens van de cliënt/ patiënt

in.

2. Kruis de hulpvraag aan.

3. Licht hier het verwijsdoel toe.

4. Kruis de tandheelkundige diagnose aan.
De getallen tussen haakjes zijn een verwijzing naar de bladzijden van
het boek Voeding en Mondgezondheid, waar je eventueel meer
informatie kan vinden.

5. Aanvullende gegevens: Hier vul je de overige medische
gegevens in.
Zoals gewicht, maar ook andere zaken, zie hieronder. De getallen
verwijzen weer naar de pagina’s in het boek.

6. Hier kruis je eventuele relevante gegevens aan.

Bijvoorbeeld rookgedrag en laboratoriumgegevens.

7. Vul de contact gegevens van de praktijk in.
Je kan natuurlijk ook gewoon een stempel gebruiken.

De mondhygiënist is net als de diëtist vrij toegankelijk voor iedereen. Dat
betekent dat er geen verwijsbriefje nodig is van de huisarts om een
afspraak te maken. Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in
aanmerking te komen is een verwijzing van de tandarts vaak
noodzakelijk. Het beste kan de cliënt voor meer informatie de
verzekeringsvoorwaarden raadplegen.
Cliënt, mondhygiënist, tandarts en diëtist werken samen aan
een gezonde mond in een gezond lichaam.
Zijn er vragen of opmerkingen, mogen die altijd gesteld worden!
Tahnee

