
 

TARIEVEN 2019 

 

Code  Beschrijving        Tarief 

   

 I Consultatie en diagnostiek (C) 

 a.  diagnostisch onderzoek 

C11 Periodieke controle        €21,78 

C13 Probleemgericht consult       €21,78 

 b.  aanvullend diagnostisch onderzoek 

C22 Schriftelijk medische anamnese      €21,78 

C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vaststellen behandelplan  €103,16 

C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan      €28,66 

 c.  Toeslagen en diversen 

C80 Mondzorg aan huis        €17,19 

 

 III  Preventie Mondzorg(M) 

M01 Preventie voorlichting en/of instructie per 5 min     
           €12,85 

M02 Consult voor evaluatie en preventie      €12,85 

M03 Gebitsreiniging per 5 min       €12,85 

M32 eenvoudig bacteriologisch onderzoek     €16,58 

M40 Fluoride behandeling per kaak       €14,33 

 

 

 VI  Vullingen 

V30 Sealen eerste element       €25,79 

V35 Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting     €14,33 

V40 Het polijsten van amalgaamvullingen,het bijwerken van oude  

 Composietvullingen behandeling van gevoelige tandhalzen en 

 applicatie medicament       €5,73 

 

  



 XII Tandvleesbehandelingen 

 a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen 

T11 Pocketstatus met onderzoek      €151,88 

T12 Parodontiumstatus met onderzoek      €166,21 

T22 Grondig reinigen wortel door mondhygiënist per element   €22,92 

T31 Herbeoordeling met pocketstatus      €88,83 

T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus     €103,16 

T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling    €45,85 

T41 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door mondhygiënist  €60,18 

T42 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door mondhygiënist €75,00 

T43 uitgebreid consult nazorg door mondhygiënist    €115,77 

T60 Evaluatie onderzoek met pocketstatus     €151,88 

T61 Evaluatie onderzoek met parodontiumstatus    €160,25 

 

b.  parodontologie in overige situaties  

T91 Pocketregistratie        €34,39 

T92 Parodontiumregistratie       €68,77 

T93 Bacteriologisch onderzoek       €40,12 

T57 Toepassing van medicament       €61,90 

 

XIV Uurtarieven (U)     

U10 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten   € 

U05 Uurtarief (U10) in eenheden van 5 min     €15,06 

 

In opdracht van een tandarts uit te voeren zorg 

III Preventie Mondzorg (M) 

M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement     €25,79 

 

IV Verdoving (A) 

A15 Oppervlakte verdoving       €7,45 

A10 Geleidings-en of infiltratie verdoving      €14,33 

 

 



VI Vullingen (V) 

V91 Eenvlaksvulling        €45,85 

V92 Tweevalksvulling        €60,18 

V93 Drievlaksvulling        €71,64 

 

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht op 
grond van de Regeling Mondzorg welke onderdeel is van de vigerende NZa tariefbeschikking 
tandheelkunde conform de beleidsregel tandheelkundige zorg (BR/CU-7061) 


