
Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige 
zorg Geldig vanaf 01 januari 2020 
	

I Consultatie en Diagnostiek (C) 
a. Diagnostischonderzoek                                     

C11 Periodieke controle € 22,16 

C13 Probleemgericht consult € 22,16 
	

III Preventieve mondzorg (M) 
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, 

per vijf minuten 
€ 13,07 

M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf 
minuten 

€ 13,07 

M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten € 13,07 

M05 Niet-restauratieve behandeling van cariës in 
het melkgebit 

€ 26,24 

M32 
*/** 

Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch 
onderzoek 

€ 17,49 

M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en 
(preventief) toedienen medicament 

€ 5,83 

M40 Fluoridebehandeling € 14,58 

M61 * Mondbeschermer € 26,24 
M80 * Behandeling van witte vlekken, eerste 

element 
€ 50,73 

M81 * Behandeling van witte vlekken, volgend 
element 
 
 
 
 
 

€ 27,99 

Ad M03) Gebitsreiniging, per vijf minuten 

De prestatie omvat: 
• het verwijderen van plaque of tandsteen; en 
• het polijsten van tanden, kiezen, implantaten of de prothese. 

 
 
IV Verdoving (A) 
A15 Oppervlakte verdoving € 7,58 

A10 Geleidings-, infiltratie- en/of 
intraligamentaire verdoving 

€ 14,58 

 



Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige 
zorg Geldig vanaf 01 januari 2020 
	
XII Tandvleesbehandelingen (T) 
a. Verrichtingen bij patiënten met 

tandvleesaandoeningen 

  

T11 Onderzoek van het tandvlees met 
pocketstatus 

€ 154,51 

T12 Onderzoek van het tandvlees met 
parodontiumstatus 

€ 169,09 

T21 Grondig reinigen wortel, complex € 31,49 

T22 Grondig reinigen wortel, standaard € 23,32 

T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële 
tandvleesbehandeling 

€ 90,38 

T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na 
initiëletandvleesbehandeling                                                   

€ 104,95 

T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 46,65 

T41 Beperkt consult parodontale nazorg € 61,22 

T42 Consult parodontale nazorg € 88,63 

T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 117,78 

T44 Complex consult parodontale nazorg € 156,85 

T60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus € 154,51 

T61 Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 169,09 

 

T91 Pocketregistratie      € 34,98 

T92 Parodontiumregistratie     € 69,97 

T93  Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van   € 40,82 

tandvleesbehandeling 

 

 
 
XIV Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere 
tandheelkunde en de Wlz (U) 
 

U35 * 

 

Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten 

die verblijven in de Wlz-instelling en 

behandeld worden in de eigen praktijk van de 

zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten 

 

€ 15,32 

U05 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare 

patiënten in eenheden van vijf minuten 

€ 15,32 
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Ad M32) Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek 

Deze prestatie omvat: 
• het nemen van een eenvoudig plaque- of speekselmonster; 
• het interpreteren van de bacteriologische of enzymatische gegevens. 

Deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht als de test in de praktijk in 

aanwezigheid van de patiënt wordt uitgevoerd. 

De laboratorium- en/of de materiaalkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden 

gebracht. 
	


