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Inleiding

In deze folder zijn de tandartsverrichtingen opgenomen met een korte toelichting. De tarieven zijn op een apart vel
bijgesloten. Als u vragen heeft over uw tandartsrekening dan doet u er verstandig aan contact op te nemen met uw
eigen tandarts. Mocht u niettemin nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig
Informatie-punt, telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur. Op dinsdag en donderdag ook ´s
middags te bereiken van 13.30 tot 16.30 uur onder nummer 0900 – 2025012 (€ 0,25 per minuut).

Uitgave; NMT, postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein
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Toelichting

Onderzoek en bespreking toestand van het gebit (Code C)
C 11

periodiek preventief onderzoek, eerste in kalenderjaar

onderzoek en bespreking van de gebitstoestand, inclusief één of meer van de volgende verrichtingen:
- geven van voorlichting en adviezen over preventief gedrag
- het uitvoeren van kleine verrichtingen

C 12

periodiek preventief onderzoek, tweede en volgende
in kalenderjaar

consult, inhoudende één of meer van de
volgende verrichtingen:
- periodiek preventief onderzoek
- kleine verrichting
- het verwijzen naar andere zorgverlener
Niet te declareren in combinatie met C11.

C13

incidenteel consult

- onderzoek naar de oorzaak van een klacht op
initiatief van de patiënt.
Hierbij mogen alleen röntgenfoto’s, verdoving
en de codes C 80 t/m C 87 worden gedeclareerd.
- inclusief kleine verrichtingen
- het verwijzen naar andere zorgverlener
Niet in combinatie met C 11 of C 12

C 22

schriftelijke medische anamnese

het invullen en beoordelen van een uitgebreide vragenlijst over
de gezondheidstoestand van de patiënt

C 28

uitgebreid onderzoek t.b.v.
opstellen van behandelingsplan

dit omvat:
- de voorgeschiedenis en de toestand zoals die
nu is
- eenvoudig tandvleesonderzoek
- eenvoudig onderzoek naar het
kaakgewrichtsstelsel
- onderzoek naar de functie tijdens het kauwen
en het bijten
- opstellen behandelingsplan (röntgenfoto's
en/of gipsmodellen niet inbegrepen)
Niet in combinatie met C 11, C 12, C 13 in dezelfde zitting.
Exclusief röntgenfoto’s of gipsmodellen

C 29

studiemodellen t.b.v.
opstellen behandelplan

afdruk van boven- en onderkaak, exclusief
techniekkosten
(bij orthodontie in behandelingstarief begrepen)

C 65

planmatig beslijpen van geheel
boven- of onderfront

per zitting.
voor één element zie code C 11, C 12 of C 13
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C 70

keuringsrapport

dit omvat: invullen van standaardvragenlijst en twee
röntgenfoto's (niet ouder dan een jaar) al dan niet te behouden
door de verzekeraar

C 75

keuringsrapport zonder
röntgenfoto's

hierbij kunnen niet apart röntgenfoto's in
rekening worden gebracht

C 76

afgifte gezondheidsverklaring

eenvoudige verklaring met beperkte informatie over het gebit en
prognose.

Toeslagen en diversen
C 80

huisbezoek

exclusief vervoerskosten

C 84

voorbereiding behandeling
onder narcose

bedoeld voor organisatie van de ingreep in een
erkend ziekenhuis, exclusief vervoer

C 85

weekendbehandeling

zat. 0.00 uur tot zon. 24.00 uur. Dit geldt ook voor de algemeen
erkende feestdagen

C 86

avondbehandeling

elke dag tussen 18.00-24.00 uur

C 87

nachtbehandeling

elke dag tussen 00.00-07.00 uur

C 90

niet nagekomen afspraak

indien de afspraak niet of niet tijdig (uiterlijk 24 uur) tevoren is
afgezegd, kan de vrijgekomen tijd in rekening worden gebracht in
redelijkheid van 0-100% van het bedrag van de voorgenomen
behandeling
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Onderzoek van het gebit met röntgenfoto's (Code X)
X 10

intra-orale foto

Per opname

X 21

orthopantomogram

Niet voor orthodontie of implantologie in de edentate kaak (zie
hiervoor X 22)

X 22

orthopantomogram
t.b.v. implantologie in
edentate kaak

X 24

röntgenschedelprofielfoto

niet t.b.v. orthodontie

Preventie en mondhygiëne (code M)
M31

Plaque-score

vaststellen en noteren van de hoeveelheid plaque aan de hand van
kleuring.. Niet in combinatie met codes uit onderdeel A van
hoofdstuk Parodontologie (code T11-T71) te declareren.

M 32

eenvoudig bacteriologisch
onderzoek

het nemen van een eenvoudig plaquemonster
en het interpreteren van de bacteriologische gegevens, excl.
laboratoriumkosten

Fluoride-applicatie
M10

methode I

onder- en bovenkaak afzonderlijk (indien slechts één kaak: helft
van tarief)

M 20

methode II

onder- en bovenkaak gelijktijdig

M 21

methode II

groepsgewijs

Gebitsreiniging

het verwijderen van plaque en/of tandsteen inclusief het polijsten
van de gebitselementen

M 50

beperkt

M 55

gemiddeld

M 59

uitgebreid

vervolgzitting uitsluitend na overleg
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M 60

mondbeschermer

afdruk bovenkaak en plaatsing (exclusief techniekkosten)

M 65

afdruk onderkaak t.b.v. occlusiefixatie

het passen van de ondertanden in de
beschermer

M 70

uitgebreide voedingsanalyse

op basis van een door de patiënt bijgehouden schriftelijk verslag
over zijn eetgewoonten inclusief bespreking daarvan

Plaatselijke verdoving (Code A)
Anesthesie
A 15

oppervlakte anesthesie

plaatselijke verdoving zonder injectie

A10

geleidings- en/of infiltratie
anesthesie

plaatselijke verdoving met injectie

Verdoving met lachgas (Code B)
B 10

introductie lachgassedatie

bedoeld voor eerste zitting, waarin uitleg wordt gegeven over
toepassing van verdoving met lachgas. Alleen in rekening te
brengen eenmalig bij de eerste zitting.

B 11

toediening lachgassedatie

per zitting

B 12

overheadkosten
lachgassedatie

per zitting

Vullingen (amalgaam, composiet) (Code V)
V 50

droogleggen van elementen
d.m.v. cofferdam

het isoleren van elementen met rubberlapjes,
ongeacht het aantal tanden of kiezen

V 60

indirecte pulpa-overkapping

hieronder wordt verstaan: het uitboren van diepe gaatjes en het
aanbrengen van middelen die het levende gedeelte van de tand of
kies beschermen

retentiestiften

stiften kunnen tegen kostprijs apart in rekening gebracht worden
(V 00)

V70

parapulpaire stift

tarief ook van toepassing bij parodontale regeneratietechnieken

V 80

stift in wortelkanaal
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V85

volgende stift in hetzelfde
element

V10

pitvulling

vulling van een klein gaatje

V11

eenvlaksrestauratie

vulling in één vlak

V 12

tweevlaksrestauratie

vulling in 2 vlakken

V 13

drievlaksrestauratie

vulling in 3 vlakken

V 14

kroon van plastisch materiaal

eenvoudige kroon van vulmateriaal

V 15

directe labiale veneering

aanbrengen van een schildje van vulmateriaal in één zitting

V 20

etsen t.b.v. composiet

voorbehandeling witte vulling inclusief aanbrengen onderlaag en
polijsten van de vulling

V 21

etsen in combinatie met
etsbare onderlaag

Sealing
V 30

le element

aanbrengen van een beschermlaag inclusief etsen

V 35

volgende element zelfde zitting

elke volgende kies of tand

V 40

het polijsten van vullingen en
behandeling gevoelige
tandhalzen

per tand of kies, slechts in rekening te brengen
bij niet eerder gepolijste amalgaamvullingen

Wortelkanaalbehandeling (Code E)
Endodontologie
E 01

Endodontisch consult

onderzoek naar de oorzaak van de klacht, invullen DETI-score,
bespreken behandelplan

E 02

Uitgebreid endodontisch consult

uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van de klacht bij
verwachting van complicaties, inclusief verwijzing

E 03

Consult na dentaal trauma

Uitgebreid consult na ongeval
Niet in combinatie met E 01, E 02

Wortelkanaalbehandeling ongecompliceerd
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E 60

Partiële of totale pulpotomie

gedeeltelijke of gehele verwijdering van het bovenste gedeelte
van het wortelkanaal

E 04

Toeslag kosten roterend
nikkeltitanium instrumentarium

eenmalig gebruik, per behandeling
alleen bij E 13, E 14, E 16, E 17, E 61

E 13

Wortelkanaalbehandeling
éénkanalig element

Hieronder wordt verstaan:
openen van de kies of tand, lengtebepaling, schoonmaken en
vullen van het kanaal met guttapercha

E14

Wortelkanaalbehandeling
tweekanalig element

E 16

Wortelkanaalbehandeling
driekanalig element

E 17

Wortelkanaalbehandeling
Vier- of meerkanalig element

E 85

Electronische lengtebepaling

Bepaling van de lengte van het wortelkanaal met behulp van
electronische meetapparatuur

E 19

Insluiten calciumhydroxide, per
element, per zitting

Wanneer de behandeling niet in
de betreffende zitting wordt afgesloten wordt calciumhydroxide
ingesloten om verdere ontsteking tegen te gaan.

E 51

Toeslagen bij complicaties (vastgelegd in de Classificatielijst)
Verwijderen van kroon of brug
Met als doel: hergebruik van de kroon of brug, per element

E 52

Moeilijke endodontische opening

Het wortelkanaal kan niet goed benaderd worden

E 53

Verwijderen wortelstift

Per kanaal

E 54

Verwijderen van
wortelkanaalvulmateriaal

Wanneer een eerdere
wortelkanaalbehandeling moet worden overgedaan, per kanaal

E 55

Behandeling gecalcificeerd
Wortelkanaal

Per kanaal

E 56

Voortgezette behandeling met
iatrogene schade

Behandeling is afgebroken door
vorige tandarts wegens complicaties. Per kanaal

E 57

Uitzonderlijke anatomie

Afwijkende vorm van het wortelkanaal

E 61

Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide apex
Apexificatie met calciumHieronder wordt verstaan: het openen van de
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hydroxide of Mineral Trioxide
Aggregate (MTA) eerste zitting

pulpakamer, lengte bepalen, vormgeven, irrigeren
en het aanbrengen van calciumhydroxide

E 62

Apexificatie met calciumhydroxide
of MTA volgende zittingen

E 63

Toeslag voor afsluiting met MTA

Toeslag voor afsluiting met een speciaal middel (MTA)

E 64

Obturatie van element met
Apexificatie
Wortelkanaalbehandeling

De wortelpunt van de tand/kies wordt gevuld
met guttapercha
Behandeling melkelement

E 66

Initiële wortelkanaalbehandeling
Eerste opvang in spoedeisende gevallen (andere tandarts maakt de behandeling af)
E 77

Initiële wortelkanaalbehandeling
eerste kanaal

E 78

Initiële wortelkanaalbehandeling
elk volgend kanaal

E 90

Bleken
Inwendig bleken
eerste zitting

Dit omvat: het schoonmaken van pulpakamer en
het bovenste gedeelte van het wortelkanaal, insluiten van een
bleekmiddel en afsluiting

E 95

Inwendig bleken
elke volgende zitting

E 97

Uitwendig bleken
Ongeacht het aantal elementen
per kaak

Dit omvat: afdrukken, plaatsen bleekhoes (mal)
en gebruiksinstructie.
Per kaak, ongeacht het aantal elementen.
Kosten van de bleekmal worden gedeclareerd onder E 00

E 98

Materialen voor thuisbleken

Wordt gedeclareerd voor de bleekmaterialen die door de
tandarts worden meegegeven.

E 40

Behandeling trauma-element
Directe pulpa-overkapping

E 42

Repositie geluxeerd element

tand/kies wordt teruggezet

E 43

Aanbrengen fixatie d.m.v. een

tand/kies wordt vastgezet

Hieronder wordt verstaan:
uitboren van diepe gaatjes, uitspoelen en
aanbrengen vanbeschermende laag op het levende
gedeelte van tand/kies
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Spalk
E 44

Verwijdering spalk
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E 45

Aanbrengen rubberdam
Aanbrengen rubberdam

Toelichting
Er worden beschermende maatregelen genomen om droog in de
mond te kunnen werken.

Endodontische microchirurgie
Hieronder wordt verstaan het uitvoeren van een operatie om een wortelkanaalbehandeling te kunnen
uitvoeren, inclusief hechten. Meestal wordt hierbij gebruik gemaakt van een operatiemicroscoop en wordt de
behandelruimte als ‘operatiekamer’ ingericht (dit wordt met de betreffende code gedeclareerd).
E 31

Frontelement

E 32

Premolaar

E 33

Molaar

E 34

Aanbrengen retrograde
restauratie

Leggen van een vulling in de wortelpunt

E 36

Extractie met replantatie

De tand/kies wordt getrokken en weer teruggeplaatst om een
behandeling aan de wortelpunt te kunnen uitvoeren

E 37

Diagnostische flap

Kijkoperatie om de wortels te inspecteren

E 86

Gebruik operatiemicroscoop
Gebruik operatiemicroscoop

Per zitting

Gebruiksklaar maken praktijkruimte
Gebruiksklaar maken
Praktijkruimte

Het ‘operatiekamer’ gereed maken in verband
met vereiste steriliteit

E 87

Inlay's, kronen en bruggen (Code R)
De hieronder vermelde tarieven zijn exclusief de kosten van tandtechnische werkzaamheden al of niet
in eigen beheer uitgevoerd

Inlay's

Ongeacht het aantal elementen vullingen van gegoten materiaal,
kunststof of (glas-)keramiek

directe composiet inlay

inlay vervaardigd van composiet in één zitting geplaatst

R 08

eenvlaks composiet inlay

inclusief noodvoorziening

R 09

tweevlaks composiet inlay

inclusief noodvoorziening

R10

drievlaks composiet inlay

inclusief noodvoorziening
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R11

eenvlaksinlay

inclusief noodvoorziening

R 12

tweevlaksinlay

inclusief noodvoorziening

R 13

drievlaksinlay

inclusief noodvoorziening

R 14

extra voor aangegoten pin, per
pin

pin aan gegoten vullingen

Kronen
R20

gegoten metalen kroon

kroon met rechte rand, inclusief noodkroon

R25

gegoten metalen kroon met
opgebakken porselein, partiële
omslijping of schouderbevelpreparatie, gegoten metalen
kroon met kunstharsvenster

gehele of gedeeltelijke kroon met schouder en
schuine rand inclusief noodvoorziening

R 27

jacketkroon zonder schouderpreparatie

kunststof jacket, inclusief noodkroon

R 26

jacketkroon met schouderpreparatie

porseleinen of kunststof jacketkroon, inclusief
noodkroon

R 28

endokroon, indirect
vervaardigd

inclusief voorbereiding, plaatsing en
noodkroon

R 29

roestvrijstalen kroon, kunstharsconfectiekroon

in plaats van definitieve kroon
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Opbouw
R 31

opbouw plastisch materiaal

extra voor parapulpaire stift of stift in wortelkanaal, zie V 70, V
80 en V 85

R 32

gegoten opbouw:
indirecte methode

met afdruk, inclusief noodvoorziening

R 33

directe methode

zonder afdruk, direct in de mond, inclusief noodvoorziening

Bruggen
brugtussendeel
R 40

le dummy

R 45

2e en volgende dummy in hetzelfde tussendeel

R 46

intra-coronaire brugverankering
per anker

brugverbinding met behulp van ankers per
verbinding

R 50

metalen fixatiekap met afdruk

hulpmiddelen t.b.v. afdruk voor brugwerk

R 55

gipsslot met extra afdruk

t.b.v. het nauwkeurig solderen van brugdelen

R 49

toeslag voor brug op 5 of meer
pijlerelementen

extra bij grote brugconstructies

Etsbrug

brugtussendeel met of zonder metalen rooster
bevestigd met behulp van de etstechniek

- 1 dummy met bevestiging
aan 2 elementen
R60

zonder preparatie

R 61

met preparatie

R65

toeslag voor elke volgende
dummy in hetzelfde tussendeel

brugtussendeel
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R 66

toeslag voor elke volgende
bevestiging boven het aantal
van twee

Toelichting

Diversen
R 70

kroon onder bestaand
frameanker

R 71

vernieuwen porselein facet,
reparatie metaal/porselein
kroon in de mond

R 72

vernieuwen facet van plastisch
materiaal

R 73

aanbrengen extra retentie
c.q. pinnen in facet

extra houvast in de kroon

R 74

opnieuw vastzetten gegoten
restauratie

bijvoorbeeld in de kroon

R 75

opnieuw vastzetten etsbrug

R 76

extra voor gegoten opbouw
onder bestaande kroon

R 77

moeizaam verwijderen van oud
kroon- en brugwerk per (pijler)element
indirecte labiale veneering

R 78

zonder preparatie

R 79

met preparatie

extra boven kroontarief

in laboratorium vervaardigd schildje plaatsen bevestigd d.m.v.
composiet/etstechniek

inclusief noodvoorziening

Tijdelijke voorzieningen
Alleen in rekening te brengen voor een noodvoorziening die,
a. geen onderdeel vormt van zelf aangevangen kroon- en brugwerk
b. een ongewoon lange periode moet overbruggen voordat de definitieve voorziening wordt geplaatst.
R 80

1e voorziening

R 85

volgende voorziening
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R 90

gedeeltelijk voltooid werk

afhankelijk van het stadium waarin de tandheelkundige
werkzaamheden verkeren

Behandeling van kaakgewrichtsklachten (Code G)
Gnatologie

Onderzoek/Diagnostiek
G 01

uitgebreid functie-onderzoek

G 02

myografie

meting en registratie van spieractiviteit

G03

verwijzing kaakgewrichtsklachten

na een uitgebreid functie-onderzoek

Therapie (na uitgebreid functie-onderzoek)
G61
G62

instructie spieroefeningen
occlusale spalk

G63

repositiespalk

G64

controlebezoek spalk

consult na plaatsen van spalk, incl. kleine correcties

G65

planmatig inslijpen

indirecte methode om gebit na registratie en een analyse in te
slijpen

G66

biofeedback-therapie

per zitting

G 67

behandeling triggerpoint

bijvoorbeeld injectietechniek incl. onderzoek

G 33

aanbrengen front-/hoektandgeleiding

bijvoorbeeld door middel van palatinale
schildjes, per element

plaatsen kunstharsplaat (spalk) incl. instructie

Therapie (zonder uitgebreid
functie-onderzoek)
G 69

occlusale opbeetplaat

kunstharsplaat incl. instructie

Registratiemethoden
Beetregistratie
G 10

eenvoudige beetregistratie vol
gens middelwaarde vóór of ná
enigerlei preparatie

hieronder wordt verstaan: het overbrengen van
de positie van de bovenkaak in een apparaat dat
de kauwbeweging kan nadoen (articulator)
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Toelichting

extra in rekening brengen voor
nauwkeuriger bepalingen:
G 11

scharnieras-bepaling m.b.v.
hinge-axis locator en bepalen
derde referentiepunt

de positie van de kaakkopjes t.o.v. de
bovenkaak

G 12

centrale relatiebepaling - het
ondermodel tegenover het
bovenmodel ingipsen m.b.v.
drie wasbeten

de bepaling van de ideale stand van de
bovenkaak t.o.v. de onderkaak

G 13

protrale/laterale bepalingen

bepaling van de beweging van de onderkaak t.o.v. de bovenkaak
zijdelings en naar voren

G14

instellen volledig instelbare
articulator, pantograaf en
registratie

G15

voor het behouden van
beethoogte

G16

therapeutische positiebepaling

G20

beetregistratie intra-oraal

beetregistratie in de mond

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (Code H)
Onderdeel A
H 10

extractie

trekken van tand of kies inclusief eenvoudig wondtoilet

H 15
H20

volgende extractie in dezelfde
zitting en zelfde kwadrant
hechten, per alveole

per tand of kies

H 21

kosten hechtmateriaal

extra in rekening te brengen bij verrichtingen uit hoofdstuk H,
waarbij de wond gehecht wordt. Per H-code verrichting eenmaal
te berekenen. Niet van toepassing bij verrichtingen uit andere
hoofdstukken.

H25

uitgebreid wondtoilet

uitgebreid schoonmaken van de wond

H 26

hechten weke delen

bijvoorbeeld liphechtingen bij ongevallen
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Toelichting

H 30

gecompliceerde extractie

moeilijk te verwijderen tand of kies inclusief
hechtingen en wondtoilet

.
H 50

Repositie/replantatie exclusief pulpabehandeling:
het terugplaatsen van een door een ongeval
verplaatste tand of kies
1e element
le tand of kies

H55

buurelement

buurtand of kies

Onderdeel B
H 90

voorbereiding praktijkruimte
t.b.v. chrirugische verrichtingen
vallend onder onderdeel B

het ‘operatiekamer’ gereed maken van de praktijkruimte i.v.m. vereiste steriliteit

H 35

gecompliceerde extractie
met mucoperiostale opklap

met tandvleesoperatie

H40

correctie processus alveolaris
per kaak

correctie van de kaakwal, als zelfstandige
verrichting inclusief hechtingen en wondtoilet

H41

frenulum extirpatie

verwijderen van lipbandje inclusief hechtingen en wondtoilet

H42

apexresectie per radix;
zonder afsluiting

bedoeld is het verrichten van wortelpuntbehandeling ná een wortelkanaalbehandeling

H43

met ante of retrograde-afsluiting

met wortelkanaalvulling

H44
H59

primaire antrumsluiting
behandeling fractuur processus
alveolaris, per kaak

het sluiten van de bijneusholte in de mond
als zelfstandige verrichting: incl. hechtingen
en wondtoilet

Kyste operatie
H60

marsupialisatie

schoonmaken binnenwand van de kyste

H65

primaire sluiting

sluiting van de kyste

correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen: lappige
fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie, e.d.

tandvleescorrectie t.b.v. dragers van een
kunstgebit

H70

enkelzijdig per kaak
- 18-

Code

Omschrijving

H75

dubbelzijdig per kaak
alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties:

H80

enkelzijdig per kaak

H85

dubbelzijdig per kaak

Toelichting

kaakwalcorrectie t.b.v. dragers van kunstgebit

Kunstgebitten (Code P)
Protheses

De hieronder vermelde tarieven zijn exclusief de kosten van tandtechnische werkzaamheden, al of niet
in eigen beheer uitgevoerd.
P 60

uitgebreid onderzoek naar
functioneren van de bestaande
prothese

P 65

planmatig inslijpen van
bestaande prothese

P 06

tissue conditioning
volledige prothese

P 17

extra voor beetregistratie met
specifieke apparatuur

Gedeeltelijk kunstgebit

bijvoorbeeld controle van de beethoogte en
onderzoek van de kauwfunctie van het gebit.
Voor eenvoudige klachtenbehandeling: zie C 13

herstellen van het slijmvlies onder het
kunstgebit d.m.v. het aanbrengen van weekblijvende
basismaterialen in bestaand kunstgebit

partiële kunstharsprothese vanaf het eerste consult t/m
plaatsing, inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing

P 10

1-4 elementen

P 15

5-13 elementen

P 16

extra voor individuele afdruk

afdruk gemaakt met een individuele lepel

P 18

extra voor gegoten anker

betreft een klammer

Kunstgebit met metalen
frame

vanaf het eerste consult t/m plaatsing inclusief
nazorg gedurende twee maanden na plaatsing

P 34

1-4 elementen

P 35

5-13 elementen (randopbouw)
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Code

Omschrijving

Toelichting

Precisie verankering
P 31

wortelkap met stift

bij frame- of overkappingsprothese

P 32

extra per precisie-verankering
c.q. per staafhuls

het verankeren van een frame- of
overkappingsprothese met behulp van slotjes

P 33

extra voor telescoopkroon

kronen onder kunstgebit

Immediaatprothese
P 40

prothesetarief, verhoogd met
per immediaat te vervangen
element

het plaatsen van een prothese onmiddellijk na
het trekken van een of meer elementen

Noodprothese
P 45

noodprothese

boven- of onderkunstgebit voor de patiënt, bij wie tanden en
kiezen reeds getrokken zijn

Volledig kunstgebit
volledige prothese
P 21

bovenprothese

P 25

onderprothese

P 30

boven- en onderprothese

vanaf het eerste consult t/m plaatsing van de prothese, incl.
nazorg gedurende twee maanden na plaatsing

Extra te berekenen
P 36

individuele afdruk zonder
randopbouw

P 14

individuele afdruk met
randopbouw

P 37

frontopstelling in aparte zitting

het individueel opstellen van de snijtanden als extra handeling,
voorafgaand aan volledige opstelling en passen in was

P 27

reoccluderen

inslijpen van het reeds geperste kunstgebit

P 28

naregistratie en remounten

het vaststellen van de hoogte van de onderkaak t.o.v. de
bovenkaak, nadat het kunstgebit is geperst

Bijzondere methoden
P 38

extra voor bepaling verticale
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Code

Omschrijving

Toelichting

beethoogte met behulp van
specifieke apparatuur
P 39

extra voor bepaling neutrale zone

P 41

extra voor relinen van alginaatafdruk

P 42

extra voor specifieke A-zone
bepaling
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Code

Omschrijving

P 43

extra voor extra beetbepaling
met waswallen

Toelichting

Overkappingsprothese
P 29

extra te berekenen voor elk
overkapt element

overkapte tand of kies incl. vullen en polijsten

Rebasen/relinen volledige prothese
P 01

indirect zonder randopbouw

nieuwe kunstharsbasis(voering) per werkstuk via het
laboratorium

P 02

indirect met randopbouw

P 03

direct zonder randopbouw

afdruk met koud polymeriserende kunsthars direct in de mond

P 04

direct met randopbouw

afdruk met koud polymeriserende kunsthars direct in de mond

Reparatie volledige prothese
P 07

reparatie prothese zonder afdruk

P 08

reparatie prothese met afdruk

Partiële prothese/frame prothese
P 56

tissue conditioning

het aanbrengen van weekblijvende basismaterialen in bestaande
prothese

partiële prothese
of frameprothese

Rebasen partiële prothese/frameprothese
P 51

indirect zonder randopbouw

P 52

indirect met randopbouw

P 53

direct zonder randopbouw

relinen met koudpolymeriserende kunsthars

P 54

direct met randopbouw

relinen met koudpolymeriserende kunsthars
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Code

Omschrijving

Toelichting

Reparatie partiële prothese/frameprothese
P 57

reparatie prothese zonder
afdruk

P 58

reparatie prothese met afdruk

Uitbreiding
P 78

uitbreiding partiële prothese
met element(en) tot volledige
prothese incl. afdruk

P 79

uitbreiding partiële prothese
met element of anker, incl.
afdruk

Tandvleesbehandeling (Code T)
Parodontologie
Onderdeel A
Onderzoek, diagnostiek en behandelingsplanning
T 11

parodontaal onderzoek met
pocketstatus

dit is onderzoek naar de gezondheidssituatie
van het tandvlees en omvat o.a.:
- het opnemen van medische gegevens
- het vaststellen en noteren van de tandvleesdiepte
(pockets) met behulp van een pocketmeter
- het opstellen en bespreken van een behandelings
plan ten aanzien van de tandvleesproblematiek

T 12

parodontaal onderzoek met
parodontiumstatus

dit omvat:
idem als T 11 met een uitgebreide pocketstatus

Initiële parodontale behandeling
T 21

initiële parodontale behandeling
tandarts, per tand of kies

dit omvat o.a.:
- het verwijderen van tandsteen onder het
tandvlees
- het schoonmaken van de worteloppervlakken
- het polijsten van de gebitselementen
- instructie mondhygiëne
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Code

Omschrijving

Toelichting

T 22

initiële parodontale behandeling mondhygiënist, per tand of
kies

dit omvat:
idem als T 21 maar dan uitgevoerd door de
mondhygiënist

Herbeoordeling
T 31

herbeoordeling met
pocketstatus

tijdens dit consult wordt de situatie van het
tandvlees na de uitgevoerde behandeling beoordeeld aan de hand
van een vast te stellen pocketstatus

T 32

herbeoordeling met
parodontiumstatus

idem als T 31 maar met enkele extra
handelingen, zoals bijvoorbeeld:
- het meten en vastleggen van terugwijkend
tandvlees en splitsing van wortels van tanden
en/of kiezen
- het meten en vastleggen van loszittende
tanden of kiezen

T 33

uitgebreid bespreken vervolgtraject

in combinatie met T 31 en/of T 32 het
uitgebreid bespreken van de noodzakelijke stappen die nog te
nemen zijn om een gezonde tandvleessituatie te bereiken

Parodontale nazorg
T 51

kort consult parodontale
nazorg tandarts

T 52

kort consult parodontale
nazorg mondhygiënist

T 53

standaard consult parodontale
nazorg tandarts

T 54

standaard consult parodontale
nazorg mondhygiënist

T 55

uitgebreid consult parodontale
nazorg tandarts

T 56

uitgebreid consult parodontale
nazorg mondhygiënist

T 57

toepassing lokaal antibioticum

inclusief de kosten van het antibioticum

Evaluatie-onderzoek
T 60

evaluatie-onderzoek met

dit consult houdt in, dat na de initiële
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Code

T 61

Omschrijving

Toelichting

pocketstatus

parodontale behandeling en de nazorg de stand van zaken
opnieuw wordt vastgelegd en besproken met de patiënt

evaluatie-onderzoek met
parodontiumstatus

idem als T 60 met enige extra handelingen,
zoals bijvoorbeeld het meten en vastleggen van loszittende
tanden en/of kiezen

Parodontale chirurgie
T 70

flapoperatie in één interdentale
ruimte

tandvleesoperatie waarbij één ruimte tussen
2 elementen is betrokken

T 71

flapoperatie per sextant

tandvleesoperatie per 1 /6 deel van het gebit

T 72

flapoperatie uitgebreid per
sextant

tandvleesoperatie per 1/6 deel van het gebit,
uitgebreid

T 73

directe post-operatieve zorg,
kort

controle van de wondgenezing ca. één week na
de chirurgische ingreep

T 74

directe post-operatieve zorg,
uitgebreid

idem als T 73 met enkele extra handelingen,
zoals bijvoorbeeld het verwijderen van tandsteen en/of aanslag

T 75

post-operatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus

controle-zitting na de operatie, inclusief
bespreking van vervolgtraject

T 76

tubber-of retromolaarplastiek

correctie van de achterste delen van de kaakwal

Onderdeel B
Parodontale chirurgie, niet vallend onder Onderdeel A
T 80

gingivatransplantaat

weefseltransplantatie van het verhemeltetandvlees

T 81

tuber- of retromolaarplastiek

correctie van de achterste delen van de kaakwal

T 82

gingivectomie per element

het verwijderen van tandvlees per tand of kies, inclusief
eventueel aanbrengen en verwijderen wondverband

T 83

gingivectomie per sextant

als T 82 voor 1/6 deel van het gebit

Toepassen van regeneratietechniek
(exclusief de kosten van aangebrachte materialen)
T 84

aanbrengen regeneratiemateriaal

chirurgische technieken, waarbij getracht
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Omschrijving

Toelichting

als zelfstandige verrichting,
sextant

wordt per verloren steunweefsel opnieuw te
vormen. Voor 1/6 deel van de kaak

T 85

aanbrengen regeneratiemateriaal
als niet-zelfstandige verrichting,
gelijktijdig met flapoperatie in
hetzelfde sextant, per element

idem als T 84 maar dan toegepast tijdens de
tandvleesoperatie

T 86

operatieve verwijdering van
regeneratiemateriaal

Parodontale kroonverlengingsprocedure

dit is een tandvleesoperatie, waarbij de
bestaande kies verhoogd wordt door het wegnemen van een
kleine botrand bij de wortel voor een later te plaatsen kroon

T 87

kroonverlenging per element

per tand of kies

T 88

kroonverlenging per sextant

per 1/6 deel van het gebit

Directe post-operatieve
zorg

controle wondgenezing, verwijderen van
hechtingen en eventueel wondverband, inclusief instructie
mondhygiëne en instructie mondhygiëne-vervangende
maatregelen, het verwijderen van plaque en eventuele aanslag en
het zonodig plaatselijk desinfecteren

directe post-operatieve zorg,
kort

controle van de wondgenezing

T 89
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Omschrijving

Toelichting

T 90

directe post-operatieve zorg,
uitgebreid

idem als T 89 met enige extra handelingen,
zoals bijvoorbeeld het verwijderen van plaque en eventuele
aanslag en het zonodig plaatselijk desinfecteren

Diversen

T 91 en T 92 zijn met name bedoeld voor parodontale chirurgie
niet vallend onder Onderdeel A en bacteriologisch onderzoek

T 91

pocketregistratie

het vaststellen en noteren van de tandvleesdiepte (pockets) met
behulp van een pocketmeter

T 92

parodontiumregistratie

het vastleggen van een uitgebreidere pocketstatus

T 93

bacteriologisch parodontaal
onderzoek

dit omvat:
- het selecteren van de monsterplaatsen en het
vastleggen van de bijbehorende klinische gegevens in de vorm
van een gelocaliseerde parodontiumregistratie
- het nemen van minimaal 3 plaque-monsters
- het interpreteren en bespreken van de
bacteriologische gegevens, exclusief
laboratoriumkosten

T 94

behandeling parodontaal abces

behandeling van een abces dat veroorzaakt is door een
tandvleesontsteking

T 95

(draad)spalk

exclusief de kosten van de spalk

Gebitsregulatie (beugels) (Code D)
Orthodontie
In de tarieven voor behandeling met apparatuur zijn begrepen: onderzoek, analyse en laboratoriumkosten van studie en
werkmodellen en apparatuur.

Consultatie
D61

Eerste consult

D62

Vervolgconsult

D54

Controlebezoek

D63

Second opinion

D64

Niet nagekomen afspraak
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Omschrijving

Toelichting

Röntgendiagnostiek
D02

Gebitsmodellen

D03

Vervaardiging orthopantomogram

D04

Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto

D05
D06

Vervaardiging voor- achterwaartse schedelröntgenfoto
Intra-orale röntgenfoto (3 x 4 cm)

D07

Occlusale opbeet röntgenfoto

D08

Extra-orale röntgenfoto ~(13 x 18 cm)

D09

Röntgenonderzoek door middel van hand-pols-foto´s

D11

Beoordeling gebitsmodellen

D12

cephalometrische analyse
(tracing) exclusief foto

D13

Beoordeling orthopantomogram

D14

Beoordeling laterale schedelröntgenfoto

D15

Beoordeling voor- achterwaartse schedelröntgenfoto

analyse van de schedelgroei m.b.v. röntgenfoto

Behandeling met uitsluitend of voornamelijk uitneembare
apparatuur
D21

aanvangstoeslag uitneembare
apparatuur

D 22

overgangstoeslag van uitneembaar naar partieel vast

D23

overgangstoeslag van uitneembaar naar volledig vast

D24

behandelingsmaandtarief
t/m 24e behandelingsmaand

D25

behandelingsmaandtarief 25e
behandelingsmaand en
volgende maanden
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Omschrijving

Toelichting

Behandeling met partieel vaste apparatuur
D31

aanvangstoeslag partieel vaste
Apparatuur

D 32

overgangstoeslag van partieel
vast naar volledig vast
behandelingsmaandtarief
t/m 24e behandelingsmaand

D 33
D34

behandelingsmaandtarief 25e
behandelingsmaand en
volgende maanden

Behandeling met volledig vaste apparatuur in bovenen onderkaak
D41

aanvangstoeslag volledig vaste
apparatuur

D42

behandelingsmaandtarief
t/m 24e behandelingsmaand

D43

behandelingsmaandtarief 25e
behandelingsmaand en
volgende maanden

Diversen
D 51

vervanging apparatuur na
onzorgvuldig gebruik
(exclusief techniekkosten)

D 52

reparatie na onzorgvuldig
gebruik (exclusief techniekkosten)

D 53

behandeling met behulp van
eenvoudige orthodontische
apparatuur (exclusief techniekkosten)

apparatuur om gewoonten af te leren die
afwijkingen kunnen veroorzaken of verergeren

D55

toeslag voor keramische
brackets, per bracket

toeslag voor een (tandkleurig) keramisch slotje

D56

Mondbeschermer tijdens behandeling
met apparatuur (exclusief techniekkosten)

D57

Extractie
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Omschrijving

D58

Fiberotomie

Toelichting

Orale implantologie (Code i)
verrichtingen zijn
• exclusief kostprijs implantaat, dat wil zeggen; alle materialen die ten behoeve van de implantatie tijdelijk dan wel
blijvend in de mond worden geplaatst;
• exclusief operatie donorplaats, in geval er eigen bot wordt gebruikt;
• exclusief techniekkosten;
• exclusief overheadkosten (zie i25)

Onderdeel A
Implantologie in de onderkaak + bijbehorend uitneembaar kunstgebit, inclusief nazorg, bij de volledig tandeloze
patiënt.
i25

overheadkosten

worden per permucosaal implantaat in rekening gebracht

Onderzoek & Diagnostiek
i 70

initieel onderzoek implantologie

algemeen voorlopig onderzoek, voorlichting en beoordeling of
implantaten kunnen worden toegepast

i 71

verlengd onderzoek
implantologie

opstellen en bespreken van behandelplan voor
implantaten

i 72

proefopstelling

voorbereidende behandeling om de plaats van de implantaten in
de kaak te bepalen

Chirurgische implantologie bij één-faseimplantaat-systeem

er bestaan twee methoden om implantaten te
plaatsen. De ene methode is dat het implantaat
in één zitting wordt geplaatst en boven het tandvlees uitkomt. Dit
is het zogenaamde 1-fase-systeem

i 20

plaatsing twee implantaten

i 40

plaatsing vier implantaten

i 80

mucosaplastiek/mucosatransplantaat

het losmaken, afschuiven en het terugplaatsen
van tandvlees en botvlies, incl. hechten. In sommige gevallen
moet eigen tandvlees worden getransplanteerd.

i 21

plaatsing twee abutments

het aanbrengen van een extra deel boven op het geplaatste
implantaat

i 41

plaatsing vier abutments

zie I 21
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Omschrijving

Toelichting

Chirurgische implantologie bij twee-fasenimplantaatsysteem

De tweede methode is dat eerst het implantaat
onder het tandvlees in het bot wordt
aangebracht. Nadat het implantaat vergroeid is met het bot wordt
het tandvlees bij een volgende keer opnieuw opengelegd. Dit is
het zogenaamde 2-fasen-systeem inclusief aanpassing van
bestaande prothese

ï 26

plaatsing twee implantaten
eerste fase-operatie

inclusief aanpassing van bestaande prothese

i 27

plaatsing twee healing collars of
abutments tweede fase-operatie

inclusief aanpassing van bestaande prothese

i 46

plaatsing vier implantaten
eerste fase-operatie

inclusief aanpassing van bestaande prothese

i 47

plaatsing vier healing collars
of abutments tweede fase operatie
mucosaplastiek/mucosatransplantaat

inclusief aanpassing van bestaande prothese

i 80

het losmaken, afschuiven en het terugplaatsen
van tandvlees en botvlies, incl. hechten. In som mige gevallen
moet eigen tandvlees worden getransplanteerd

Uitsluitend in rekening te brengen indien de chirurgische fase door een
andere behandelaar is uitgevoerd
I 28

vervanging twee healing collars
door abutments

inclusief aanpassing van bestaande prothese

i 48

vervanging vier healing collars
door abutments

inclusief aanpassing van bestaande prothese

Plaatsen kunstgebit
na implantologie
I 23

twee magneten of drukknoppen

i 43

vier magneten of drukknoppen

i 24

staaf op twee implantaten

het plaatsen van een staaf tussen de implantaten

i 44

staaf op vier implantaten

zie i 24

i 85

boven- en onderprothese

het maken van een onderkunstgebit op de knoppen of staaf op de
implantaten en het daarbij passende bovengebit
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Toelichting

i 87

onderprothese

zelfde als i 85 maar het betreft hier een onderkunstgebit op de
implantaten

i 88

omvorming onderprothese

het passend maken van het bestaande kunstgebit voor de
geplaatste implantaten

Rebasing overkappingsprothese onderkaak op
implantaten
i 90

rebasing zonder staafdemontage

nieuwe kunstharsbasis (voering) zonder dat de staaf er wordt
afgehaald

i 91

rebasing met staafdemontage
bij twee implantaten

zie i 90 hierbij wordt de staaf losgemaakt

i 92

rebasing met staafdemontage
bij vier implantaten

zie i 90 en i 91

Periodieke nazorg na
implantologie
standaard consult nazorg wordt losgemaakt wordt gedeclareerd als code verrichting
C11, respectievelijk C12
i 97

specifiek consult nazorg

periodieke controle zonder dat de staaf wordt
losgemaakt met specifieke verrichting(en)

i 98

uitgebreid consult nazorg

periodieke controle met losmaken van de staaf

Onderdeel B
Implantologie in overige situaties

Submucosale implantatie
(implantatiemateriaal onder
het tandvlees)
i 01

implantatiemateriaal

hydroxylapatietkegel of granulaat, te plaatsen in de wond van de
getrokken tand of kies om slinken van de kaakwal tegen te gaan

i 02

correctie-implantaat

implantatie-materiaal om de kaakwal beter vorm te geven

i 03

parodontale implantatie

materiaal wat gebruikt wordt om botafbraak rond een tand of
kies te corrigeren
- 32-
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Omschrijving

Toelichting

submucosale processul-opbouw
i 05

eerste kwadrant/kaakdeel

als i 03, maar dan bedoeld als correctie van een deel van de kaak

i 06

elk volgende kwadrant/kaakdeel
in dezelfde zitting

hetzelfde als i 05 in dezelfde zitting

Permucosale implantatie
i 10

implantatie-planning

hieronder wordt verstaan:
- consultatie
- uitgebreide medische anamnese
- specifiek mondonderzoek
- indicatiestelling
- het buiten de mond meten van de
kaakhoogte
- implantaatdiagnostiek
- bothoogte- en botdiktemetingen
- voorlichting
(exclusief röntgenfoto's)

i 13

eerste implantaat

hieronder wordt verstaan:
- prepareren van het implantaatbed
- passen van het implantaat
- plaatsen van het implantaat
- controle op initiële belasting
- (bij 1-fase-implantaatsystemen:)
plaatsen van een opbouw op het implantaat

i 14

elk volgend implantaat in
dezelfde kaak

i 15

plaatsing permucosale opbouw
bij 2-fasen implantatiesysteem

er bestaan 2 methoden om deze implantaten te
plaatsen. de ene methode is dat het implantaat
in één zitting wordt geplaatst en meteen al in d mondholte
uitkomt, de tweede methode is dat eerst het implantaat onder het
tandvlees in het bot wordt aangebracht. nadat het implantaat
vergroeid is met het bot wordt het bij een volgende keer (2e fase)
opnieuw opengelegd

mucogingivale chirurgie
t.b.v. permucosale
implantatie
i 30

mucoperiostale opklap
eenvoudig, per sextant

het losmaken, afschuiven en het terugplaatsen
van tandvlees en botvlies, incl. hechtingen

i 31

mucoperiostale opklap, gecom-

zie i 30
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Toelichting

pliceerd, per sextant

diversen
i 50

controlebezoek na
implantatie

ï 55

aanpassen van bestaande
prothetische voorziening aan
het implantaatbed

i 60

voorbereiding praktijkruimte
t.b.v. implantatie

t.b.v. controle wondgenezing, nazorg,
verwijderen hechtingen, inclusief kleine correcties aan kunstgebit
e.d.

het `operatiekamer-gereed' maken van de praktijkruimte i.v.m. hygiëne en steriliteit

Tandheelkundige hulp aan geestelijk en/of lichamelijk
gehandicapte (Code U)
U 10

uurtarief voor tandheelkundige
behandeling van patiënten die
geestelijk en/of lichamelijk
gehandicapt zijn

dit uurtarief betreft die categorie van patiënten
die, als gevolg van een geestelijke en/of
lichamelijke handicap, de uitoefening van de
tandheelkunde in die mate bemoeilijkt dat de behandelingsduur
langer is dan bij patiënten doorgaans het geval is

U 05

uurtarief (U05) in eenheden van
vijf minuten

wordt gebruikt als de behandeling geen heel uur
betreft.
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Trefwoordenregister
Afdruk, onderkaak
Afspraak (niet nagekomen)
Amputatie
Anesthesie
Apexificatie
Apexresectie
Avondbehandeling
Antibioticum, lokaal

M65
C90
E35
A10, A15
E61 t/m 64
H42/43
C86
T57

Bacteriologisch onderzoek
Bacteriologisch
parodontaal onderzoek
Beetregistratie
Behandelplan
Beugels t.b.v.
gebitsregulatie
Beslijpen front
Bleken van elementen

M32

Bruggen

T93
G10 t/m G20
C28
D01 t/m D55
C65
E90/E95/E97/
E98
R40 t/m R 49

Calciumhydroxide (insluiten)E19
Chirurgische
tandvleesbehandeling
Cofferdam
Consult
Composiet inlay’s

T70 t/m T76
V50
C11 t/m C13
R08 t/m R10

(Draad)Spalk

T 95

Elektronische
lengtebepaling
Endodontische consulten
Endodontische microchirurgie
Endokroon
Etsbrug
Etsbrug vastzetten
Etsen in combinatie
met etsbare onderlaag
Etsen t.b.v. composiet
Flapoperatie
Fluoride-applicatie

E85
E01 t/m E03
E31 t/m E37
R28
R60 t/m R66
R75
V21
V20
T70 t/m T72
M10 t/m M21
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Foto’s
Frameprothese

X10 t/m X25
P34,P35

Gebitsreiniging

M50 t/m M59

Geneesmiddelen
(voorschrijven)
Gezondheidsverklaring
Gingivatransplantaat
Gingivectomie
Gipsslot
Guttapercha

C11, C12, C13
C76
T80
T82,T83
R55
E10, E15

Hechten
Hechtmaterialen
Huisbezoek

H20
H21
C80

Immediaatprothese
Implantologie
Incidenteel consult
Indirecte
pulpa-overkapping
Inlay’s
Instructie mondhygiëne
Intra-orale foto

P40
i01 t/m i96
C13

Jacketkroon

R26, R27

Kaakgewrichtsklachten
Kaakwalcorrectie
Keuringsrapport
Kronen
Kroon – gegoten metalen
Kroon – gegoten metalen met
opgebakken porselein
Kroon – onder bestaand
frame – anker
Kroon plastisch materiaal
Kroon – roestvrijstalen
Kroon – kunstharsconfectie
Kroonverlenging
Kunstgebit
Kyste operatie

G01 t/m G69
H70 t/m H85
C70, C75
R20 t/m R29
R20

V60
R08 t/m R13
C11, C12, C13
X10

R25
R70
V14
R29
R29
T87, T83
zie prothese
H60, H65

Lachgas (verdoving met)
Lipbandje verwijderen
Lokaal antibioticum

B10 t/m B12
H41
T 57

Mondbeschermer
Mondhygiëne
(instructie)
Mortaalamputatie

M60

Nachtbehandeling
Narcose (voorbereiding
behandeling)
Noodprothese
Noodvulling

C83

Prothese-uitbreiding
Prothese – volledige
Pulpa-behandeling bij
melkelementen
Pulpa-overkapping
(directe)
Pulpa-overkapping
(indirecte)
Rebasen

C11, C12, C13
E30

C84
P45
C11, C12, C13

Onderzoek
Opbeetfoto
Opbouw
Opbouw – gegoten
Onder kroon
Operatiemicroscoop
(gebruik bij wortelkanaalbehandeling)
Orthodontie
Orthopanthomogram
Overkappingsprothese

C11, C12, C13
X10
R31 t/m R33

Parodontiumregistratie
Partiële kunstharsprothese
Pin (aangegoten)
Pitvulling
Plaquescore
Preventie
Preventief consult
Pocketregistratie
Polijsten van vullingen
Porseleinen facet vernieuwen
Porseleinen schildje
Praktijkruimte (klaarmaken als operatieruimte)
Precisie-verankering
Prothese
Prothese-immediaat
Prothese-overkappings

T92
P10 t/m P18
R14
V10
M31
M10 t/m M70
C11, C12
T91
V40

Prothese – partiële

Prothese-reparatie

Regeneratietechniek
Reparatie-kroon-brugwerk
Reparatie – prothesen
Retentiestiften

R76
E86

Röntgenfoto’s
Röntgenfoto’s t.b.v.
gebitsregulatie
Rubberdam

D01 t/m D55
X21
P29

R71
R78, R79
E87,H90
P31 t/m P33
P
P40
P29
P10 t/m P18,
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P56
P07, P08,
P57, P58
P78, P79
P21 t/m P30
E66
E40
V60
P01 t/m P04,
P51 t/m P54
T84 t/m T86
R71 t/m R75
P07, P08,
P57, P58
V70, V80,
V85
X10 t/m X25
X23, X25
V50

Schildje(in lab.vervaardigd)
Schildje van vulmateriaal
Sealing
Spalk, draad
Specialist (overleg met)
Status per kaak
Status per kaak
Stiften
Studiemodel

R78,R79
V15
V30,V35
T 95
C11, C12, C13
X30
X45
V70 t/m V85
C29

Tandsteen verwijderen
Tandvleesbehandeling
Tandvleescorrectie
t.b.v. dragers kunstgebit
Telescoopkroon
Toeslagen wortelkanaalbehandeling
Trekken van tanden en
kiezen
Tijdelijke voorzieningen

M50 t/m M59
T11 t/m T94

Uurtarief

U10

H70, H75
P33
E51 t/m E57
H10 t/m H35
R80, R85

Vastzetten gegoten
restauratie
Verdoving
Verwijderen van oud
wortelkanaalvulmateriaal
Verwijzing
Vitaalamputatie
Vitaliteitstest
Voedingsanalyse
(uitgebreide)
Voorbereiding behandeling
onder narcose
Voorschrijven
geneesmiddelen
Vullingen
Weekendbehandeling
Wondtoilet
Wortelkanaalbehandeling
Wortelkanaalbehandeling
(initieel)

R74
A10, A15,
B10 t/m B12
E54
C11, C12, C13
E60
C60
M70
C84
C11, C12, C13
V10 t/m V14
C85
H25
E04 t/m E57
E77, E78
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