Aanvraagprocedure MRA
Voor een machtigingsaanvraag is een volledig ingevuld aanvraagformulier MRA nodig.
Op achmeazorg.nl vind u het meest recente aanvraagformulier.

Eerste aanvraag voor een MRA

Vervanging MRA

Het is de eerste keer dat een MRA die op medische indicatie wordt

Er is sprake van een vervangingsaanvraag indien de

voorgeschreven.

gebruikstermijn van de huidige MRA is verstreken en de MRA
niet meer adequaat functioneert. De gebruikerstermijn voor een

U dient het volgende aan te leveren:

MRA geleverd voor 1-7-2013 is vijf jaar. Is deze geleverd na

• De verwijzing voor een MRA van de KNO-arts, neuroloog of

1-7-2013 dan is de gebruikstermijn drie jaar.

longarts
• Deze verwijzing moet voorzien zijn van een datum en mag
maximaal 12 maanden oud zijn
• Deze verwijzing moet voorzien zijn van de naam, functie en

U dient het volgende aan te leveren:
• De motivatie waarom de MRA niet meer adequaat functioneert
• De eerdere verwijzing van de KNO-arts, neuroloog of longarts

handtekening van de arts.
• Uit de verwijzing moet blijken wat de AHI-waarde is en of er
bijkomende klachten zijn
• Als de AHI-waarde hoger dan 30 is, moet er aangegeven worden

Reparatie MRA
Er is sprake van een reparatieaanvraag indien een niet meer
adequaat functionerende MRA kan worden hersteld.

waarom er niet voor een CPAP wordt gekozen.
• Als de verzekerde al een CPAP-apparaat heeft, moet worden
gemotiveerd waarom nu gekozen wordt voor een MRA-beugel
• Een verklaring geschiktheid gebit welke moet zijn afgegeven
door een kaakchirurg of NVTS geregistreerde tandarts

U dient het volgende aan te leveren:
• Motivatie waarom reparatie noodzakelijk is
• De offerte voor de reparatie.

Checklist aanvraag MRA

Eerste aanvraag voor een MRA

Aangeleverd

Eerste aanvraag voor een MRA
De verwijzing voor de MRA van de KNO-arts, neuroloog of longarts
Voorzien van datum, maximaal 12 maanden oud
Voorzien van naam, functie en handtekening
Verwijzing geeft de AHI-waarde aan en of er bijkomende klachten zijn
Motivatie waarom niet gekozen is voor CPAP, indien AHI hoger dan 30
Als verzekerde CPAP heeft motiveren waarom overstap op MRA
Verklaring geschiktheid gebit kaakchirurg of NVTS geregistreerde
tandarts
Vervanging MRA
Motivatie waarom vervanging noodzakelijk is
De eerdere verwijzing van de KNO-arts, neuroloog of
longarts met de gestelde medische indicatie
Reparatie MRA
Motivatie waarom reparatie noodzakelijk is
Offerte voor de reparatie

Wanneer de aanvraag compleet is wordt deze in behandeling genomen. Indien niet compleet dan zullen we u
en de verzekerde hierover informeren. De aanvraag zal opnieuw en volledig moeten worden ingediend en

91463-1404

hierdoor duurt de afhandeling langer.

