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Tarieven 2015 

Samenvatting uit tariefbeschikking tandheelkundige zorg per januari 2021  
t.b.v. mondhygiënist 

    

C Consultatie en Diagnostiek   

C11 Periodieke controle € 22,91 

C13 Probleemgericht consult € 22,91 

C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routine vragen € 22,91 

C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 108,53 

C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan *  € 30,15 

C80 Mondzorg aan huis € 18,09 

C91 Pocketregistratie € 36,18 

C92 Parodontiumregistratie € 72,35 

    

M Preventieve mondzorg   

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten €   13,52  

M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten € 13,52 

M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten  € 13,52  

M32 Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek € 18,09 

M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen 
medicament (> 5 elementen) 

€ 6,03 

M40 Fluoridebehandeling, per kaak (< 5 elementen)  €  15,07 

M61 Mondbeschermer *  € 27,13 

V40 Het polijsten van oude vullingen en het beslijpen van oude vullingen. € 6,03 

    

A Anesthesie / Verdoving   

A15 Oppervlakte verdoving € 7,84 

A10 Geleidings- en/of infiltratie anesthesie € 15,07 

    

T Verrichten bij patiënten met tandvleesaandoeningen   

T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 
(Het maximale tarief is € 174,85 waarvan wij 80 % in rekening brengen) 

€  139,88 

T021 Grondig reinigen wortel, complex, per element € 32,56 

T022 Grondig reinigen wortel, standaard, per element € 24,12 

T032 Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met 
parodontiumstatus 

€ 108,53 

T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling € 66,32 

T042 Consult parodontale nazorg € 73,31 

T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 99,43 



 

 

                                                                                             Tarieven per 1 januari 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarieven 2015 

,43 

T044 Complex consult parodontale nazorg € 129,75 

T161 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling *  € 42,20 

T162 Behandeling tandvleesabces € 81,39 

T165 Uitgebreide voedingsanamnese € 60,29 

 
 

G Nazorg implantologie   

J60 Specifiek consult nazorg implantologie €    56,59 

J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 92,61 

J35 Grondig submucosaal reinigen implantaat, per element € 24,18 

    

 Niet nagekomen afspraak    

 Bij het annuleren, wijzigen en het niet nakomen van een afspraak korter 
dan 24 uur van tevoren, wordt +/-  50 % van de gereserveerde tijd in 
rekening gebracht.   

  

C90 Niet nagekomen afspraak van 30 minuten €  25,00 

C90 Niet nagekomen afspraak van 45 minuten € 40,00 

C90 Niet nagekomen afspraak van 60 minuten € 55,00 

 
 
NB. Dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 01-01-2021.  
 
Voor de volledige tariefbeschikking verwijzen wij naar de website van de NZa, www.nza.nl of 
kijk op www.allesoverhetgebit.nl  
 
* Bij deze prestatie kunnen nog afzonderlijk techniekkosten gedeclareerd worden.  
 
 
 

http://www.nza.nl/
http://www.allesoverhetgebit.nl/

