
Prestatiebeschrijvingen met bijbehorende tarieven 2019*

* 2019©NVM ‘ Samenvatting uit tariefbeschikking tandheelkundige zorg per 1 januari 2019 t.b.v. mondhygiënist’  
-tussentijdse wijzigingen voorbehouden

Aanvullende informatie

Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de tarieven van uw zorg-
verzekering.

Mondhygiënistenpraktijk Oog in Al behoudt het recht om, in overleg met de cliënt, 
af te wijken van de hieronder beschreven tarieven. 

Meer inhoudelijke informatie over behandelingen kunt u vinden op de website: 
www.allesoverhetgebit.nl
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Samenvatting uit tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2019 t.b.v. mondhygiënist 
 
I Consultatie en diagnostiek (C) 
a. Diagnostisch onderzoek 
C11 Periodieke controle       €  21,78 
C13 Probleemgericht consult        €  21,78 
 
b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen 
C22 Schriftelijke medische anamnese      €  21,78 
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan  €        103,16 
C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan      €  28,66 
 
c. Toeslagen en diversen 
C80 Mondzorg aan huis         €  17,19 
 
II  Maken en/of beoordelen foto’s 
X10 Kleine röntgenfoto        € 16,05 
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto      € 12,04 
 
III Preventieve mondzorg (M) 
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie  (per 5 minuten)   €  12,85 
M02 Consult voor evaluatie van preventie        (per 5 minuten)   €  12,85 
M03 Gebitsreiniging                                       (per 5 minuten)   €  12,85 
M05 Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit   €  25,79 
M32 * / ** Eenvoudig bacteriologisch onderzoek      €  17,19 
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen  
       Medicament           €    5,73 
M40 Fluoridebehandeling, per kaak       €  14,33 
M61 * Mondbeschermer         € 25,79 
 
IV Verdoving (A) 
A15 Oppervlakte verdoving         €    7,45 
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving      €  14,33 
 
VI Vullingen (V) 
V30 Fissuurlak, eerste element        €  25,79 
V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting    €  14,33 
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen   €    5,73 
V50 Droogleggen van elementen d.m.v. een rubberen lapje   € 11,46 
 
V71 Eenvlaksvulling amalgaam       € 24,07 
V72 Tweevlaksvulling amalgaam      € 38,40 
V73 Drievlaksvulling amalgaam       € 49,86 
V74 Meervlaksvulling amalgaam      €          69,92 
 
V81 Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer   €  35,53  
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer   €  49,86  
V83 Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer   €  61,32  
V84 Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer   €  81,38  
 
V91 Eenvlaksvulling composiet        €  45,85  
V92 Tweevlaksvulling composiet       €  60,18  
V93 Drievlaksvulling composiet        €  71,64  
V94 Meervlaksvulling composiet       €  91,70 
 
c. Restauraties diversen 
R29 * roestvrijstalen kroon (Halltechniek)     € 51,58 
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties     €  22,92 
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R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug       €  57,31 
 
XII Tandvleesbehandelingen (T) 
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen 
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus     €        151,88 
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus   €        166,21 
T21 Grondig reinigen wortel per element, complex    € 30,95 
T22 Grondig reinigen wortel per element, standaard    €  22,92 
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling €  88,83 
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na intiële behandeling  €        103,16 
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling   €  45,85 
T41 Beperkt consult parodontale nazorg     €  60,18 
T42 consult parodontale nazorg       €  87,11 
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg      €        115,77 
T44 Complex consult parodontale nazorg     €        154,17 
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus      €        151,88 
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus     €        166,21 
 
Diversen 
T91 Pocketregistratie (ook inzetbaar voor patiënten die zich niet in een  
      chirurgisch parodontologie-traject bevinden)    €  34,39 
T92 Parodontiumregistratie (ook inzetbaar voor patiënten die zich niet in een  
      chirurgisch parodontologie-traject bevinden)    €  68,77 
T93 *Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling  €  40,12 
T94 Behandeling tandvleesabces      €  77,37 
T57 * Toepassing lokaal medicament       €  61,90 
T95 * (Draad)Spalk         €  22,92 
T96 Uitgebreide voedingsanalyse       €          57,31 
 
g. Nazorg implantologie 
J60 Specifiek consult nazorg implantologie      €  53,78 
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie      €          88,01 
 
XIV Uurtarieven (U) 
U25 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in  
       de Wlz-instelling in eenheden van 5 minuten    €    13,05  
U35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de  
       Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de  
       Zorgaanbieder           €  15,06  
U05 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in  
       eenheden van 5 minuten        €  15,06  
U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP     €        186,98 
 
 
* De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Dit geldt 
bij prestaties die voorzien zijn van een sterretje (*). De materiaal- en/of techniekkosten mogen niet 
hoger zijn dan de door de zorgaanbieder betaalde en/of verschuldigde kosten voor inkoop (zie 
bijlage 2 bij de tariefbeschikking). Uitzondering hierop is prestatie J33 voor de kosten van het 
implantaat waarvoor een maximumtarief geldt. 
 
 
 
NB – dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2019. 
Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan de NVM aansprakelijk worden 
gesteld voor de juistheid van de lijst. 
 
Voor de volledige tariefbeschikking met nummer  TB/REG-19611-01 verwijzen wij naar de website 
van de NZa www.nza.nl , dan wel naar de website van de NVM www.mondhygienisten.nl  
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TOELICHTING  
X-codes (Maken en/of beoordelen foto’s) 
De huidige prestaties zijn bedoeld voor het maken én beoordelen van foto’s, dit blijkt echter niet 
duidelijk uit de prestatieomschrijving. Dit is in de regelgeving verduidelijkt. Hiernaast zijn 
prestaties voor het beoordelen van de foto toegevoegd. Hierdoor wordt het mogelijk dat een andere 
behandelaar dan de behandelaar die de foto heeft gemaakt, de foto beoordeelt. Hiermee wordt 
voorkomen dat er opnieuw een foto wordt gemaakt als de eerder genomen foto alleen beoordeeld 
moet worden. De prestaties voor het beoordelen kunnen niet door dezelfde mondzorgaanbieder 
(praktijk) als de prestaties voor het maken én beoordelen in rekening worden gebracht. 
 
M05 (Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit) 
De titel van prestatie M05 is gewijzigd t.o.v. 2018. Daarnaast is 
aan de prestatieomschrijving toegevoegd dat ook Non-Restorative Cavity Treatment en Ultra 
Conservative Treatment hier onderdeel van zijn. Op deze manier is de zorg aan kinderen beter 
geborgd. 
 
M30 (Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament) 
Dit is een nieuwe prestatiecode. De V40 is opgesplitst in tweeën. Behandeling gevoelige tandhalzen 
en toedienen medicament is M30 geworden (tot max. 5 elementen). De V40 wordt hieronder 
beschreven. 
 
M40 (Fluoridebehandeling) 
Dit is een nieuwe prestatiecode en is een clustering van prestatie M10 en M20. De prestaties 
M10 en M20 zijn dus vervallen. Dit is een prestatie per kaak. 
 
 
Omschrijvingen voor de codes T21, T22, en de nazorgcodes T41, T42, T43, T44 
T21-  Grondig reinigen wortel, complex, per element 

Uitsluitend te berekenen, indien volgend op T11 of T12 of volgend op T60 of T61 wanneer 
door recidief her-initiële behandeling geïndiceerd is. Van toepassing voor behandeling van 
een eenwortelig element met pockets van ≥8 mm of een meerwortelig element met pockets 
van ≥ 6 mm. 

T22-  Grondig reinigen wortel, standaard, per element 
Uitsluitend te berekenen, indien volgend op T11 of T12 of volgend op T60 of T61 wanneer 
door recidief her-initiële behandeling geïndiceerd is. Van toepassing voor behandeling van 
een eenwortelig element met pockets van 4-7 mm of een meerwortelig element met 
pockets van 4-5 mm. 

 
T41- Beperkt consult parodontale nazorg Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële 

behandeling en herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde 
parodontale chirurgie. 

 
T42-  Consult parodontale nazorg 

Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens 
van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie. 

 
T43-  Uitgebreid consult parodontale nazorg 

Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens 
van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie. 

 
T44-  Complex consult parodontale nazorg 

Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en herbeoordeling. Eveneens 
van toepassing na evaluatie van uitgevoerde parodontale chirurgie. 

 
Parodontale nazorg (T41 tot en met T44) 
1. Het maximumtarief voor consult parodontale nazorg is uitsluitend van toepassing voor patiënten 
met vooraf gemeten DPSI-score 3 of 4, bij wie na een initiële parodontale behandeling de 
herbeoordeling heeft plaatsgevonden. 
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2. Het maximumtarief voor consult parodontale nazorg is eveneens van toepassing voor de nazorg 
ten behoeve van patiënten bij wie, na een flapoperatie, het postoperatief evaluatieonderzoek heeft 
plaatsgevonden. 
 
3. Onder complicerende factoren bij het uitgebreid en complex consult parodontale nazorg wordt 
verstaan: 
- Meerwortelig element 
- Furcatie defect 
- Angulair defect (röntgenologsich) 
- Infrabony defect (röntgenologisch) 
 
4. Een Consult parodontale nazorg omvat: 
- het beoordelen van de parodontale situatie; 
- het controleren van de mondhygiëne; 
- het verwijderen van de aanwezige plaque en tandsteen; 
- zo nodig rootplaning; 
- het polijsten van de gebitselementen; 
- het geven van instructie mondhygiëne en voorlichting over mondhygiëne. 
 
5. Een beperkt consult parodontale nazorg omvat: 
In principe de items als genoemd bij het consult parodontale nazorg, met dien verstande dat bij het 
beperkt consult, wegens bijvoorbeeld een uitzonderlijk goede mondhygiëne, één of twee 
subgingivaal behandelde elementen of een zeer beperkt aantal aanwezige gebitselementen, een 
aantal items niet en/of beperkt hoeven plaats te vinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan alleen de 
aanwezigheid van het boven- en/of onderfront. 
 
 
6. Een uitgebreid consult parodontale nazorg omvat: 
In principe de items als genoemd bij het consult parodontale nazorg, met dien verstande dat bij het 
uitgebreid consult, wegens bijvoorbeeld een ontoereikende mondhygiëne, er een aantal te 
behandelen subgingivale pockets is van 5mm of dieper (zonder complicerende factoren), 
vatbaarheid voor parodontale ontstekingen, op meerdere items een zwaardere nadruk 
moet worden gelegd. 
 
7. Een complex consult parodontale nazorg omvat: 
Een complex consult nazorg is in principe hetzelfde als een uitgebreid consult nazorg met dien 
verstande dat door aanwezigheid van complicerende factoren (meerwortelig element; furcatie 
defect; angulair defect (röntgenologisch); infrabony defect (röntgenologisch), de moeilijkheidsgraad 
op meerdere items van de voorlichting en/of het klinisch handelen een nog zwaardere nadruk moet 
worden gelegd. 
 
8. Parodontale nazorg is niet (meer) van toepassing voor periodieke vervolgconsulten, indien bij 
evaluatieonderzoek van de parodontaal behandelde patiënt is komen vast te staan dat geen pockets 
meer aanwezig zijn met een diepte van 4 mm of meer. 
 
T91 ( Pocketregistratie) 
T92 ( Parodontiumregistratie) 
In de prestatieomschrijving van T91 en T92 is de tekst Bedoeld voor parodontale chirurgie niet 
vallend onderonderdeel a en bacteriologisch onderzoek verwijderd, omdat prestatie T91 en T92 ook 
inzetbaar zouden moeten zijn voor patiënten die zich niet in een chirurgisch parodontologie-traject 
bevinden. 
 
T95 (Draadspalk)  
Deze prestatie mag niet in rekening gebracht worden ten behoeve van orthodontische 
retentieapparatuur. Hiervoor gelden de F-codes uit de Prestatie- en tariefbeschikking 
orthodontische zorg. 
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