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Friendly Network Tandartsen Den Haag 

Aanmeldformulier spreekuur tandarts ongedocumenteerde  

Cliëntgegevens 

Achternaam : ………………………….. Tussenvoegsels : ……………………M / V 

Voorletters : ………………………….. Roepnaam : ………………………….. 

Geboortedatum : …………………………..  

Geboorteplaats  : ………………………….. Geboorteland : ………………………….. 

Verblijf-/contactadres  :…………………………..   Postcode : ………………………….. 

Plaats :………………………….. Nederlandse taal:  ○ Ja  ○ Nee 

Tel. nr. :………………………….. Engelse taal:         ○ Ja  ○ Nee   

  Svp tolk mee nemen als u geen NL/Engels spreekt 

  Indien nodig gaat  bij voorkeur aanmelder mee 

Cliënt spreekt de volgende vreemde talen:.. ….………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 

Welke pijnklachten/noodzakelijke tandheelkundige zorg heeft/vraagt cliënt? ( zie ook bij informatie/vragen 

criteria noodhulp) 

…………………………………………………......  

…………………………………………………......  

…………………………………………………......  

Bijzonderheden 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

TOESTEMMING UITWISSELING GEGEVENS 

Ik geef toestemming voor:  
- het opvragen en uitwisselen van (medische) gegevens bij derden- een huisarts of behandelaar. 
- het gebruik maken van gegevens door personen en /of instellingen die mij hulp / zorg verlenen.  
- het doorgeven van mijn (medische) gegevens aan de instelling/behandelaar die zorg gaat verstrekken 
Ondergetekende verklaart hiermee dat de hier verstrekte gegevens zo volledig mogelijk zijn en naar  waarheid 
zijn verstrekt.  
 
Naam cliënt(e) ………………………………………… Datum:……………………………………….. 
 

Handtekening: ………………………………………… 

 

Gegevens van de aanmelder 

Naam : ………………………………………………………………………………… 

Instelling : ………………………………………………………………………………… 

Adres instelling : ………………………………………………………………………………… 
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Telefoonnummer : ………………………………… Mobiel: ……………………………………. 

E-mailadres : ………………………………………………………………………………… 

In te vullen door  Daklozenloket JMO 

Ontvangstdatum DL JMO: …………………. Verwerkingsdatum DL JMO: ………………………… 

Registratienummer: ……………………..                        Aangemeld bij : ………………………………….. 

 

In te vullen door tandarts 

Rekening nummer:………………………. 

Toelichting consult:……………………… 

 

INFORMATIE VOOR DE VERWIJZER/ CRITERIA/VRAGEN NOODHULP 

- Heftige plotselinge pijn, met of zonder zwelling en/of koorts, is de koorts opgemeten , hoe hoog is deze? 

- Pijn na ongeval, b.v.  na val of ongeluk of vecht incident 

- Gebroken tand of kies na ongeval zonder pijn, maar  waarbij scherpe randen van de afgebroken kies/tand het eten 

bemoeilijkt 

- Kan cliënt slapen door de pijn? 

- Worden er (veel) pijnstillers gebruikt zo ja hoe vaak? 

 

- N.B. Bij kinderen kan de aanmelder/hulpverlener, melding doen  bij reguliere tandartsen die geïnformeerd 

kan/moeten worden over het CAK 

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE PATIENT 
 
De afspraak 
- Uw aanmelder/ hulpverlener wordt gebeld om de afspraak en locatie door te geven.  
- Het is belangrijk dat u op tijd komt bij de afspraak! Zoek van tevoren uit hoe u bij de praktijk kunt komen en welk 
vervoer u kunt gebruiken.  
- Wanneer u de afspraak moet afzeggen, doe dit dan zo snel mogelijk bij de tandarts zelf of laat het uw 
aanmelder/hulpverlener weten.  
- Maak hierna niet zelf een nieuwe afspraak, maar laat deze maken door de aanmelder/hulpverlener 
- Als u twee keer niet komt opdagen zonder af te bellen dan kan er geen nieuwe afspraak worden gemaakt. 
 
Tolk 
- Als u zelf niet goed Nederlands of Engels spreekt, moet u iemand meenemen die voor u kan vertalen.   
 
Wat kan de tandarts voor u doen? 
- De tandarts die u zal helpen, doet dit vrijwillig. De behandeling is gericht op het wegnemen van uw pijnklachten en 
eventuele ontstekingen. Helaas is het niet mogelijk om een behandeling te krijgen voor een mooier gebit, een beugel, of 
andere (dure) behandelingen zoals implantaten.  
 
Geheimhouding van de praktijk 
- Ook wordt u dringend verzocht om de naam en het adres van de praktijk niet te delen met vrienden of familieleden. Bij 
gebitsproblemen kunnen zij wel contact opnemen met uw verwijzer. 
 
De patiënt is geïnformeerd over bovenstaande                                                 Ja/ Nee 
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Toelichting voor aanmelders en tandartsen 
 
Friendly Network Tandartsen Den Haag 
Het Friendly Network van tandartsen in Den Haag is opgericht om de toegang tot tandheelkundige zorg voor 
ongedocumenteerde migranten te verbeteren. Deze groep kan zich niet (aanvullend) verzekeren en heeft geen 
werkvergunning. De tandartsen uit het netwerk bieden eens (tot 2x) per maand een gratis consult aan een 
ongedocumenteerde migrant. De behandelingen zijn gericht op pijnbestrijding. Waar mogelijk wordt een curatieve 
(tandsparende) behandeling gestart. Het Friendly Network wordt ondersteund door de Koninklijke Nederlandse 
Maatschap voor Tandheelkunde (KNMT).  
 
Doelstelling 
Het verlenen van tandheelkundige zorg aan  ongedocumenteerden.  
 
Doelgroep 
Ongedocumenteerde vreemdelingen die in Den Haag verblijven en tandheelkundige spoedzorg behoeven . 
 
Aanbod 
Behandelingen gericht op het vervallen en/of kauwvermogen., waar mogelijk tand sparend.  
 
Aanmeldingen 
De contactpersoon bij de instelling of hulpverlener kan met het aanmeldingsformulier de cliënt aanmelden bij het DL 
(Daklozenloket). Aanmelding gebeurt per email/post  t.a.v. de administratie  het Daklozenloket JMO naar  
daklozenloket@denhaag.nl of onderstaand adres . 
 
Procedure en declaratie 

• Alleen volledig ingevulde aanmeldformulieren worden in behandeling genomen 
• Aanmelder is verantwoordelijk voor regelen tolk bij taalbarrière 
• DL is verantwoordelijk voor het informeren van  de verwijzer/hulpverlener over de afspraak 
• DL stuurt per email een afspraakbevestiging naar  tandarts en verwijzer  
• De aanmelder/hulpverlener is verantwoordelijk voor het doorgeven van de afspraak aan cliënt 
• Bij noodzaak vervolgafspraak wordt deze zelf gepland door behandelend tandarts in overleg met 

cliënt/aanmelder. 
• Voor de standaard declaratie van 55 euro (of op verzoek tot max. 100 euro) maakt de tandarts dit 

aanmeldformulier compleet en stuurt het naar Sociale Fondsen Den Haag  info@socialefondsendenhaag.nl 
voor de betaling; en naar het DL,  daklozenloket@denhaag.nl voor de administratie. Alleen bij patiënten 
woonachtig in Den Haag. 

• Voor overige declaraties of offertes zie GGD brief of neem contact op met Sociale Fondsen Den Haag. 
 

 
Contactpersonen  
Voor tandartsen: Frans Nugteren frans@tandartsnugteren.nl 
Daklozenloket:  
Rosida Jamna, rosida.jamna@denhaag.nl  
Zeynep Levent,  zeyneplevent@denhaag.nl 
Sanjay Ramautar, daklozenloket@denhaag.nl 

Informatie over vergoedingen door het CAK: 
Alle tandartsen kunnen een beroep doen op de regeling van het CAK. Een bijdrage is alleen mogelijk voor zorg die 
onder het basispakket van de Zorgverzekeringswet valt. Tandartsen kunnen daardoor alleen een bijdrage krijgen voor: 

• patiënten jonger dan 18 jaar; 
• volledig uitneembare prothetische voorzieningen; 
• bijzondere tandheelkunde. 

 
De bijdrage is maximaal 80% van de oninbare vordering. Voor het ‘declaratieformulier zorgverleners’ zie 
https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/onverzekerbare-vreemdelingen 
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