
Gegevens 
verzekeringnemer 

* Klantnummer invullen als u al

verzekerd bent bij VGZ.

Gegevens 
te verzekeren gezinsleden

* Klantnummer invullen als u al

verzekerd bent bij VGZ.

Tandheelkundige
verklaring

-  U hoeft deze verklaring alleen in te vullen voor uzelf (en eventueel te verzekeren gezinsleden) als u heeft gekozen  voor Luxe Tand.

-  De Basis Tand en de Luxe Tand kunnen alleen in combinatie met de Beperkte Aanvullende Verzekering, de Uitgebreide Aanvullende Verzekering of

de Plus Aanvullende Verzekering worden afgesloten.

-  Deze verklaring dient door de verzekeringnemer ingevuld en ondertekend te worden.

-  Onderdeel van de selectie zou kunnen zijn dat wij u vragen om bitewingfoto’s op te sturen.

-  Als u afgewezen wordt voor de Luxe Tand, dan schrijven wij u automatisch in voor de Basis Tand, tenzij u aangeeft hiervan geen gebruik te willen maken.

Toelichting

Gezinslid 1 (verzekeringnemer)
Volledige achternaam verzekeringnemer

Voorletters Tussenvoegsels Geboortedatum Klantnummer*

Straat Huisnummer Toevoeging huisnummer

Postcode Woonplaats

Gezinslid 2:
Achternaam Voorletters

Geboortedatum Klantnummer*

Gezinslid 3:
Achternaam Voorletters

Geboortedatum Klantnummer*

Gezinslid 4:
Achternaam Voorletters

Geboortedatum Klantnummer*

Gezinslid 5:
Achternaam Voorletters

Geboortedatum Klantnummer*

F0153-200610



Naam tandarts 

Straat Huisnummer 

Postcode Woonplaats Telefoonnummer 

Heeft u of uw verzekerde(n) op dit moment een vergelijkbare tandartsverzekering als de Luxe Tand bij een andere zorgverzekeraar? 

Nee  Ja. Welke verzekerde(n)?  Kopie van de betreffende polis bijvoegen.

Verzekeringnemer Naam verzekeraar
(gezinslid 1)

Polisnummer Naam tandartsverzekering

Gezinslid 2 Naam verzekeraar

Polisnummer Naam tandartsverzekering

Gezinslid 3 Naam verzekeraar

Polisnummer Naam tandartsverzekering

Gezinslid 4 Naam verzekeraar

Polisnummer Naam tandartsverzekering

Gezinslid 5 Naam verzekeraar

Polisnummer Naam tandartsverzekering

Tandheelkundige vragenlijst

Gegevens huidige tandarts

Algemeen

1. Bent u of uw gezinsleden de afgelopen twaalf maanden

minimaal één keer voor controle bij de tandarts geweest?

2. Wanneer vond de laatste controle bij de huidige tandarts

plaats?

3. Bent u of uw gezinsleden de afgelopen twee jaar naar een

parodontoloog geweest?

4. Zo ja, is er sprake (geweest) van een behandeling van het

tandvlees?

Gezinslid 1 2 3 4 5

Ja

Nee

Gezinslid 1 2 3 4 5

Gezinslid 1 2 3 4 5

Ja

Nee

Zo nee, ga verder naar vraag 5

Gezinslid 1 2 3 4 5

Ja

Nee



5. Heeft u of uw gezinsleden op dit moment één van de 

volgende klachten aan het gebit (alleen aankruisen 

indien van toepassing)?

- Pijn aan een bepaalde tand en/of kies;

- Losstaande tanden en/of kiezen

- Afgebroken kies;

- Wortelrest(en);

- Anders, nl

- geen klachten.

6. Heeft u of uw gezinsleden aan meer dan twee tanden en/of

kiezen een wortelkanaalbehandeling ondergaan zonder dat

er een kroon op is geplaatst?

7. Zijn er bij u of uw gezinsleden ooit tanden en/of kiezen

getrokken of mist iemand van nature tanden en/of kiezen

(met uitzondering van de verstandskiezen)? 

Zo ja, hoeveel tanden en/of kiezen?

8. Zijn de getrokken en/of missende tanden en/of kiezen 

vervangen?

Zo ja, waardoor?

- Brug(gen)

- Plaatje(s) ouder dan twee jaar

- Frameprothese(s) ouder dan twee jaar

- Implanta(a)t(en)

- Kro(o)n(en)

- Bovenprothese

- Onderprothese

- Anders, namelijk

Zo nee, of ja gedeeltelijk, waarom niet

- In verband met een orthodontische beugel                

- Te weinig ruimte tussen de tanden en/of kiezen waardoor

vervanging niet nodig is

- Anders, namelijk                                                          

9. Draagt u of een van uw gezinsleden een orthodontistische

beugel? 

Zo ja, welk gezinslid en vanaf wanneer?

Gezinslid 1 2 3 4 5

Gezinslid 1 2 3 4 5

Ja

Nee

Gezinslid 1 2 3 4 5

Ja

Nee

Gezinslid 1 2 3 4 5

Ja

gedeeltelijk

Nee

Ja Nee

Gezinslid 1

Gezinslid 2

Gezinslid 3

Gezinslid 4

Gezinslid 5



10. Is door de tandarts of mondhygiëniste voorgesteld 

(of is iemand van plan) om binnen twee jaar een 

behandeling te ondergaan?

Zo ja, bij wie vindt welke behandeling plaats:

- Nieuwe vullingen                                                        

- Plaatsen van meer dan één kroon (en/of facing en/of inlay )

- Verwijderen van één of meer tanden of kiezen.

- Plaatsen brug(gen)

- Tandvleesbehandeling 

- Wortelkanaalbehandeling(en)

- Plaatsen implanta(a)t(en)

- Plaatsen en/of vervangen (gedeeltelijke) gebitsprothese 

(bijvoorbeeld een plaatje of frame)

- Orthodontische behandeling (beugel)

- Anders, namelijk

Ja Nee

Gezinslid 1 2 3 4 5

Verklaring &ondertekening Ondergetekende gaat ermee akkoord dat de tandheelkundig adviseur van VGZ nadere gegevens opvraagt bij zorgaanbieders voor de 

beoordeling van het risico.

In de wetenschap dat verzwijging van informatie kan leiden tot het met terugwerkende kracht vervallen van de verzekeringsovereenkomst,

verklaart ondergetekende deze verklaring naar waarheid en volledig te hebben ingevuld.

Datum                                                                                      Handtekening verzekeringnemer

Plaats


