
Tarieven
De overheid heeft samen met de Nederlandse Zorgautoriteit uniforme tarieven voor de
tandheelkunde vastgesteld. Deze gelden voor elke tandartsenpraktilk in Nederland.
Híeronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse
Zorgautoríteít . De taríevenlijst geldt vanaf L januari 2022.

Í Consultatie en diagnostiek
ll Maken en/of beoardelen fote's
lll Preventieve mondzorg
lV Verdoving
V Verdoving door middel van een roesje
VlVullingen
Vl I Wortelkanaal behandelingen
Vlll Kronen en bruggen
lX Behandelingen kauwstelsel
X Chirurgísche ingrepen (inclusief verdoving)
Xl Kunstgebitten
Xll Tandvleesbehandelíngen
Xlll lmplantaten
XIV Uurtarieven bijzondere tandheelkunde en Wlz
XV lnformatieverstrekking en onderlinge dienstverlening

Consultatie en diagnostiek {C)

a. Consulten

C001 Consult ten behoeve van een intake € 46.91

C002 Consult voor een períodieke controle € 23.45

C003 Consult, nÍet zijnde periodieke controle € 23.45

b. Diagnostisch onderzoek

C010 Aanvullende medísche anamnese na € 23.45
(schriftel Íjke) routi nevra6en

C011 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een € 111.10
second opinion

C01"2 UÍtgebreíd onderzoek ten behoeve van het € 111.10
integrale behandelplan

C013 Studiemodellen € 30.86

C014 Pocketregistratie € 37.03

C015 Parodontiumregístratíe €24.07

c. Díversen

C020 Mondzorg aan huis € 18.52

C021 Toeslag avond, nacht en weekend uren € 25.92
(anwuren)

ll Maken en/of beoordelen foto's (X)

x10

x11

xzL

Maken en beoordelen kleine röntgenfoto € L7 .28

Beoordelen klei ne röntgenfoto € 12.96

MakenenbeoordelenkaakoverzíchtsÍotr: €.74.A7



x22

x23

x24

x34

x25

x26

lll Preventieve mondzorg (Ml
M01

M02

M03

M05

M32 *7**

M30

M40

M61*
Mgo x

Mg1*

lV Verdoving (Al

410

Al_5

420

430

V Verdoving door middeluan een roesje

{B}

810

811

812

VlVullingen {V}
v71

Maken en bec*rdelen kaakoverzichtsfota
t.b.v" implantologie in de tandeloze kaak

Beoordelen kaakovereichtsf oto

Maken en heoordelen schedelfoto

Beoordelen schsdelfot*

Maken en beoordelen meerdimensitnale
kaakfato

Beoardelen meendÍmensíonale kaakfoto

introductíe roesje {lachgassedatie}

Toediening roesje{lachgass*datie}

Overheadkosten r*esje{ I achgassedatie)

Freventieve voorlichting en/of instructíe, per € 1"3.84

vijÍ minuten

Consult voor evaluatie van preventie, per vijf € 13.84

minuten

Gebitsreiniging, per vijf mínuten

N iet-resta u ratieve behandel ing van cari iis in

het melkgebit

Eenvoudig bacterialagisch- of enzymatisch

onderzoek

Behandeling van gevoelige tandhalzen en

{preventief} toedíenen medicament

Flucridebehandeling

Mondbeschermer

Behandeling van witte vlekken, eerste
elament

Behandelíng van witte vlekken, volgend
element

Geleidings-, infiltratieenlof intraligamentaire
verdoving

Oppervlakte verdev[ng

Behandeling onder algehele anesthesie of
sedatie

Voorbereiding behandeling onder algehele
anesthesie

€74"A7

{ 27.16

{ 33.33

€ 24.69

€ 20§.86

€62.72

€ 13.84

€27.78

€ 1"8.52

€ 6.17

€ 1_5"43

€27.78

€ 53.70

€ 29.63

€ 15.43

€ 8.02

kostprijs

€ 49.38

€ 30.86

€ 30"86

€ 38.04

tónvlaksvul ling arnalgaa rx € 25.92



V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 41.35

V73 Drievlaksvulling arnalgaam € 53.70

V74 Meervlaksvullíng amalgaam € 75.30

V81 Eénvlaksvullíng €38.27
gl asionomeer/glascarbomeer/com pom eer

V82 Tweevlaksvulling € 53.70
gl asionomeer/glascarbom eerlcom pomee r

V83 Drievlaksvulling € 66.04
glasionomeery'gl ascarbomeer/com pomeer

V84 Meervlaksvulling € 87.65
glasíonom eer/gl ascarbomeer/com pomeer

V91 Eénvlaksvulling composiet € 49.38

V92 ïweevlaksvullíng composiet € 64.81

V93 Drievlaksvulling composiet € 77.15

V94 Meervlaksvulling composiet € 98.76

V15 Aanbrengen schildje van tandkleuríg €74.07
plastisch materiaal (facing)

V30 Fissuurlak eerste element(sealen) € 27.78

V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde € 15.43

zitting {sealen)
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van €6.17

oude vullingen

V50 Droogleggen van elementen door middel van €\2.34
een rubberen lapje

V70 * Parapulpaire stift € 12.34

V80* Wortelkanaalstift €21.60

V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde € 9.26
element

Vll Wortelkanaalbehandelingen (E)

a. Onderzoek, díagnostíek en
behandelplanning

E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandelíng consult €43.2L

E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 33.95

b. Wortelkanaalbehandelíng

Pulpabehandeling met als doel behoud van
vitaliteit
E60 * Geheel of gedeeltelijk weghalen van € 49.38

pulpaweefsel

Wortel kanaal behandeling element met
volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd

E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van € 49.7L
roterende nikkel-titanium instru menten

E13 Wortelkanaalbehandeling per element met L € L11.10
kanaal



EL4 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 € 160.48

kanalen

E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 € 209.86
kanalen

EL7 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 € 259.24
of meer kanalen

885 Elektronische lengtebepaling € 15.43

E1.9 lnsluiten calcíumhydroxide of daarmee € 18.52

vergelíjkbare desinfectans per element, per

zitting

E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 49.38

Toeslagen bíj complicaties bij
wortelkanaalbehandelíngen Alleen te
declareren bij DEïl-score B en klasse ll of lll
van de Classíficatie.

E51 Verwijderen van kroon of brug € 37.03

E52 Moeílijke wortelkanaalopeníng € 30.86

E53 Verwijderen van wortelstíft € 43.21

E54 Verwi'deren van wortelkanaalvulmateriaal € 30.86

E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt € 30.86
wortelkanaal

856 * Voortgezette behandeling bij weefselschade € 43.2L

van de tandwortel

857 Behandeling van element met uitzonderlijke € 30.86
anatorníe

Apexificatieprocedure van elernent met
onvolgroeide wortelpunt

E61 Behandelen van open wortelpunt met €86.41
calcÍu m hydroxide, eerste zitting

862 Behandelen van open wortelpunt met € 55.55
calciumhydroxide, elke volgende zitting

863 * Toeslag voor afsluitíng met Míneral Trioxide € 46.29
Aggregate (MTA) of een vergelíjkbaar
biokeramisch materiaal

864 Afsluiting van open wortelpunt € 49.38

I n itíéle wortelkanaal behandeling

877 lnitiële wortelkanaalbehandeling, eerste € 6L.72

kanaal

E78 lnitiële wortelkanaalbehandeling, elk € 30.86
volgend kanaal

Bleken

E90

E95

Eg7 *

Behandeling trau ma-element

lnwendíg bleken, eerste zitting € 49.38

lnwendíg bleken, elke volgende zitting € 18.52

Uítwendíg bleken per kaak €77.15



E40

842

E43 *

844

Aanbrengen rubberdam

E45

Microchirurgische
wortelkanaalbehandelingen

E31

832

E33

834 *

E36 *

E37

Opvullen van de pulpakamer en afsluiten

van de kanaalingangen

E88

Gebruik operatiemicroscoop

E86

Gebruiksklaar maken praktijkruimte

E87

Vlll Kronen en bruggen (Rl

a. lnlays en kronen

R08 *

R09 *

R10 *

R1:. *

R12 *

R13 *

R14

R24 *

R34 *

R29 *

R31

R32 *

Directe pu I pa-overkaPPi ng

Terugzetten van een verplaatst element na

tandheel kundig ongeval

Vastzetten element d.m.v. een spalk na

tandheel kundig ongeval

Verwijderen spalk, Per element

Aanbrengen rubberdam

Snij-/hoektand

Premolaar

Molaar

Aanbrengen retrograde vulllng

Het trekken van een element met re-

implantatie

Kijkoperatie

Opvullen van de pulpakamer en afsluíten van

de kanaalingangen

Gebru ik operatiemicroscooP bij

wortel kanaal behandel ing

Eénvlaks com posiet inlaY

Tweevlaks com posiet inlaY

Drievlaks composiet inlaY

Eénvlaksinlay

Tweevlaksinlay

Drievlaksinlay

Toeslag voor elGra retentie bij het plaatsen

van indírecte restauraties

Kroon op natuurlijk element

Kroon op implantaat

Confectiekroon

Opbouw plastisch materiaal

Gegoten opbouw, Índírecte methode

Gebruíksklaar maken van praktíjkruimte voor € 61.72

wortelkanaalbehandelíng

€ 30.86

€L2.34

€24.69

€6.17

€!2.34

€ 123.45

€ 172.83

€222.24

€ 24.69

€ 86.41

€74.07

€61,.72

€ 83.33

€74.47

€ 141.96

€ 185.17

€ L1L.10

€ L72.83

€ 246.89

€ 30.86

€ 271.58

€ 246.89

€ 55.55

€61,.72

€6t.72



R33 *

b. Brugwerk

R40 *

R45 *

R49

R50 *

R55 *

R60 *

R61 *

R55

R66

c. Restauraties diversen

R70

R71 *

R74 *

R75 *

R76

R77

RgL *

d. Schildje van keramíek of kunststof

R7g *

R7g *

e. ïem poraire voorzieningen

RgO *

R85 *

Rgo *

Gegcten opbcuw, directe rireth*de

Eerst* brugtussendeel

ïoeslag bij een conventionele brug voor elk

volgende brugtussendeel in hetzelfde
tussendeel

Toeslag voor brug ap vijf- of meer
pijlerelemente*

Metalen fixatiekap rnet afdruk

Gipssl*t met extra afdruk

Plakbrug zonder prepar*tie

Plakbrug nret preparatír

Toeslag bij een plakbrug v*+r elk volgende
brugtussendeel in hetzelfde tussencieeI

Toeslag voor elke volgende bevestígÍng
boven het aantal van firee

ïoeslag voor krcon onder bestaand frame-
anker

Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie
rnetalen/parseleinen kroon in de mcnd

Opnieuw vastzetten niet plastísche
restauraties

Opnieuw vastzetten plakbnug

Toeslag vsor gegoten opbouw ender
bestaande kroon

Moeízaam verwijderen van oud kroon- en

brugwerk per {pijler}element
Wartelkap met stifl

Schildje van keramíek of kunststof, zonder
preparatie

§childje van keramiek of kunststof, met
preparatie

Ti.ideltjk kroon- en brugwerk, eerste tand of
kies

Tí.idelijk kroon- en hrugwerlt, vclgende tand
of kies

€edeeltelíjk voltooid werk

€ 1?3.45

€ 185.1"7

€ $2.5S

€ 1s4.31.

€ 30.86

{ 30.86

€ 1?3.45

€ 185.17

€ 43.21

€24.69

€ 67.90

€ 67.90

€ 24.69

€61.72

€ 30.86

€ 30.86

€ L54.31

€74.A7

€ 123.45

€ 30.86

€ 12.34

Naar gelang het
stadium waarín
de
tandheelkuniÍige
werkzaarnheden
verkeren



lX Behandelingen kauwstelsel {G}
a. Pijn en bewegingsstocrnissen(Orofaciale
Píjn en Disfunctie, OPD)

0nderzoek/diagnostiek bij OPD

G21

G22

G23

Therapíe bíj OPD A {niet-complex) of OPD B
(complex), na tenminste functieonderzoek
kauwstelsel (G2L)

G41

G62 *

G6g *

G47

Therapie bij OPD B {cornplex}. Onderstaande
verrichtingen zíjn uitsluitend te declareren
nadat een Verlengd onderzoek OPD (G22)

heeft plaatsgevonden en de OPD als

complex ís aangemerkt.

G43

G44 *

G46 *

G48

b. Beetregistraties

G10

Extra in rekening te brengen voor
nauwkeurigere bepalingen volgend op G10

G11

G12

GL3

G1.4

GL5

G20

Díversen

G0s

G15

G65 *

G75

G69 *

G33 *

Fu nctieonderzoek kauwstelsel

Verlengd onderzoek OPD

Spieractiviteitsmeting en registratie

Consult OPD-therapíe A iniet- complex)

Sta bil isatieopbeetpl aat

Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk

Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A

Consult OPD-therapie B {complex)

Therapeutisehe injectie

Consult voor instructie apparatuur
(eenmalig)

Evaluatielherbeoordeling na OPD therapie B

N iet-standaard beetregistratie

Scharnierasbepaling

Centrale relatiebepaling

Protralellaterale bepalingen

lnstellen volledig instelbare artículator,
pantograaf en registratie

Therapeutische positiebepal ing

Beetregístratie intra-oraal

Occlusíe analyse na metíng m"b.v. digitale
apparatuur

ToesÍag voor het behouden van beethoogte

lndirect planmatíg inslijpen

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per
boven- of onderkaak

Beetbescherm i ngspl aat

Aanbrengen front/hoektandgeleidíng

€ 1r.1.10

€ 222.20

€ 98.76

€ 64.81

€ 166.65

€ 49.38

€74.07

€ 1"24.68

€ 67.90

€ 49.38

€L23.45

€ 92.59

€ 92.59

€ 86.41

€61.72

€ 555.s1"

€ 30.86

€ 6t.72

€ 33.33

€ 30.86

€ 339.48

€61,.72

€ 67.90

€61,.72



c. §nurk- en slaapstoornisbeugel

G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen € 308.62
(MRA)

G72 Controlebezoek MRA € 30.86

G73 * Reparatie MRA met afdruk € 49.38

d. Myofu nctionele apparatuu r

G74 * Therapie met behulp van myofunctionele € L3A.24

apparatuur

X Chirurgische ingrepen {inclusief
verdoving) (H)

a. Onderdeel A

HlL Trekken tand of kies € 46.29

H15 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde € 34.57
zitting en hetzelfde kwadrant

H21 Kosten hechtmateriaal €6.29

H26 Hechten weke delen € 67.90

H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, €61.72
eerste element exclusief
wortelkanaalbehandeling

H55 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, € 18.52
buurelement, exclusief
wortel kanaalbehandeling

b. Onderdeel B

H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve €61,.72
van chirurgische verrichtingen vallend onder
onderdeel B

H33 Hemisectie van een molaar €74.A7

H35

H40

H4t

Wortel pu ntoperatie per tandwortel

H42

lJ43

HM

H59

Cyste-operatie

H60

H65

Moeizaam trekken tand of kies, met €74.A7
mucoperiostale opklap

Corrigeren van de vorm van de kaak, per € 55.55
kaak

Verwijderen van het lipbandje of
tongriempje

Wortelpuntoperatíe,pertandwortel,zonder €74.07
afsluiting

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met € 98.76
ante of retrogradeafsluiting

Primaire antrumsluiting

Behandeling kaakbreuk, per kaak

Marsupíalisatie

Primaire sluiting

€ 37.03

€67.90

€ 86.41

€ 86.41

€ 1"66.65



Correctie van het prothesedragende deel

per kaak rnet bijbehorende vveke delen

H70 Lappige fibromen, §chlotterkamm, € 86.41"

tubercorrectie e.d", enketzijdig per kaak

H75 Lappiga fibromen, Schlotterkamm, € 166"65

tubercorrectie e.d", dubhelzijdig per kaak

H80 Alvealotomie torus, vergelíjkbare € 117.27
praeprothetische botcorrectíes, en kel zijdig
per kaak

H85 Alveolatomie torus, vergelijkbare € LS7'51

praeprothetischc botcarrecties, du bbelzíjdig
per kaak

Xl Kunstgebitten IPl
a" Gedeeltelijk kunstgebit

P001 *

P002 *

P003 *

P004 *

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 € 92.59

elementen, per kaak

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-L3 € 185.1-7

elernenten, per kaak

Frame kunstgehit 1-4 elementen, per kaak € 253.07

Frame kunstgebit 5-13 elementen, per kaak € 345.65

b. Volledig kunstgebit

P020 * Vclledig kunstgeblt hovenkaak € L85'1-7

P021 * Volledig kunstgebit onderkaak € 246.89

?AZZ* VoÉledig kunstgeh,it boven- en onderkaak € 401-.20

p023 * Ïjdelijk volledíg kunstgebit per kaak € 123'45

c. Toeslagen

P040 To*slag voor individuele afdruk bij volledÍg € 66.66

kunstgebit

P04L Toeslag vaor individuele afdruk bíj € 30.86
gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

P042 Toeslag voor heetregistratie rnet specifieke € 61.72

apparatuur

P043 ïoeslag vocr frontopstelling of beetbepaling € 37.03

in aparte zitting

P044 Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak € 83.33

p045 Toeslag immediaat kunstgebit € 15.43



P046 Ïoeslag voor elk element bíj een € 49.38

overka ppi ngsku ns§ebit

p04Z Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk € L8.52

kunstgebit van kunsthars

P048 Toeslag voor maken precisiekoppeling, per € 92.59

koppeling of staafhuls

P049 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon € 61.72

met precisiekoppelíng

d. Aanpassingen bestaand kunstgebit

P060 Tissue conditioning vclledig kunstgebit, per € 43.21
kaak

P061 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit € 43.21
van kunsthars of framekunstgebit, per kaak

P062 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per € 87.03
kaak

P063 * Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak € 87.65

P064 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van €75.92
kunsthars of frarnekunstgebit, indirect, per
kaak

P065 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van €79.A1
kunsthars of framekunstgebít, dírect, per
kaak

P066 * Opvullen overkappingskunstgebit op € 172.83

natuurlijke pijlers zonder staafdemontage,
per kaak

PO67 Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit € 30.86

P068 * Reparatie volledig kunstgebít, zonder afdruk, € 18.52
per kaak

P069 * Reparatie volledig kunstgebít, rnet afdruk, € 49.38
per kaak

P070 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van € 18.52
kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk,
per kaak

P071 * Reparatie enlof uítbreiding gedeeltelijk € 49.38
kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit,
met afdruk, per kaak

PATZ* Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van € 49.38
kunsthars of frame kunstgebit met
element{en} tot volledíg ku nstgebit, met
afdruk, per kaak

e. Nazorg

Onder prothetische nazorg wordt verstaan:
r hetcontroleren van de pasvorm van het
bestaande kunstgebi!
. het aanpassen ven het kunstgebit;
. het verhelpen van drukplaatsen;
. het zo nodig aanbrengen van tíssue



Xlt Tandvleesbehandelingen (T)

a. Verrichtingen bij patiënten met
tandvleesaandoeningen

T012

T021

T022

T032

ï033

T042

T043

T044

Parodontale chirurgie

T070

T071

Í072

T073

T074

T076

b. Parodontologie in overige situaties {niet
vallend onder onderdeel a)

Tandvlees chirurgie, niet vallend onder
onderdeel a

T101

T102

T103

Toepassen van regeneratietechnÍek

T111 *

TL12*

conditioner of het uitvoeren van een
opvulling, tot vier maanden na de plaatsing,
ongeacht het aantal benodígde zittingen.

Onderzoek van het tandvlees met
parodontíumstatus

Grondíg reinigen wortel, complex

Grondíg reinigen wortel, standaard

Evaluatíe initÍëÍe behandel ing/chirurgie of
herbeoordeling met parodontiumstatus

Bespreken vervolgtraject na evaluatie of
herbeoordeling

Consult parodontale nazorg

Uitgebreid consult parodontale nazorg

Complex consult parodontale nazorg

Flapoperatie tussen twee elementen

Flapoperatíe per sextant(één resde deel)

Flapoperatíe uÍtgebreid per sextant ( één
zesde deel)

Directe postoperatieve zorg, eerste zítting

Di recte postoperatieve zorg, vol gende zittin g

Tuber- of retromolaarplastiek

ïu ber- of retromolaarplastiek

Tandvleescorrectie, per element

Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde

deel)

Aanbrengen parodontaal
regeneratíemateriaal voor botherstel als

zelfstandige verríchtíng, per sextant {één
zesde deel)

Aanbrengen parodontaal
regeneratíemateríaal voor botherstel als

niet-zelfstandige verríchting, gelijktijdig met
flapoperatie in hetzelfde sextant {één zesde

deel), per element

Operatíeve verwijderíng van
regeneratiemateriaal

€ L79.00

€ 33.33

€24.69

€ 111.10

€ 67.90

€ 93.82

€ 124.68

€ 166.04

€ 200.60

€ 308.62

€ 370.34

€61'72

€ 166.04

€77.15

€ 108.02

€ 58.64

€ 154.31

€ 370.34

€ 123.45

T1L3 € 200.60



Parodontale kroonverlengingsprocedu re

ï121

Tt22

Mucogingívale chírurgíe

ï141

Tt42 *

Directe postoperatieve zorg

T151

T152

Diversen

T161 **

T162

T153 *

ï164 *

ï155

Xllllmplantaten (J!

J97

J98

a. Onderzoek, díagnostiek en

behandelplanníng

J01

J02 *

J03 *

J05

b. I Pre-ímplantologísche chirurgíe

Jog *

J10 *

J11

JL7.*

b. ll Pre- en per-implantologische chirurgie:
dÍversen

J06

J15 *

Jl"7 *

J1g *

t1"9

c. lmplantologitehe chiru rgie

Kro*nverlenging per el*ment

Kroenverlenging per sextànt

ï*ndvle*stransplantaat

Re*essie bedekking met verpfaatste lap

Directe postoperëtiëvË zörg, eerste ?itting

Directe postoperatieve eorË, volgende zitting

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van

tandvleesbehandeling

Behandel i*g tandvleesabces

ïoepassing loka*l medicament

{Draad}Spalk

Uítgebreíde voedingsanalyse

Overheadkssten im plantaten,
autctransplantaten en peri-implantitís
chírurgíe

Overheadkosten pre-im plantalogische
chlrurgie

lnitieel onderzoek implantotogie

Verlengd onderzoek implantologíe

Proefopstelling

lrnpiantaatp*sitioneríng op grond van Cï-
SCan

Ophogíng bodern bíjholt*, eerste kaakhelft

Sphoging bod*m bijholte, tweede kaakhelft
ïn dezelfde zitting

Prepareren donorplaats

(aakverbreding en/cf verhoging, per kaak

Vrijlrygen faramen mentale

Kaahverbr*ding *n/*f verhogíng, per s*xtant

Àanvullende ophoging bodern bijholte

Ophcging bodem bÍjholte orthugraad

To*slag esthetische zon*

€ ?00.60

Ë 370.34

€ 11ï.27

€ 370.34

€ 61.72

€ 166"04

€ 43.21

€ 83.33

§ 66.66

€ 24.69

€6L.V2

€ 182.78

€ 103.44

€ 68.48

€ 105.3s

€ 142.22

€ 41.41.

€ ?52.84

€ 158.03

€ 142.77"

€ 152"76

€ 31.63.

€ 8S,55

€ 136.96

€ 63.21"

€ 68.4S



J20

J28

J23 *

J29 *

J26

J36

J?7

J37

J39

J88

d. Diversen

JA7

J08 *

J30

J81

J32*

J33

)34

J35

Jg7 *

e. Mesostructuur

J45 *

)41*
J42*

J43 *

J44 *

f. Prothetische behandeling na implantaten

J50 *

JsL *

J52 *

Plaatsen eerste implantaat, per kaak

Plaatsen volgend implantaat, per kaak

Plaatsen eerste tandvleesvormer(heal i ng

abutment)

Plaatsen volgende tandvleesvormer {healing
abutment)

Moeíz*am verwi.ideren im píantaat

Verwijderen implantaat

Vervangen eerste implantaat

Vervangen volgend im plantaat

Uitvoeren autotransplantaat

Chíru rgische behandel íng perí-im plantitis,
per sextant (één zesde deel)

Toeslag kosten boren voor eenmalíg gebruik
of toeslag kosten inzetstukken van een
ímplant Removal Set voor eenmalíg gebruík

Aanbrengen botvervangers in extractie
wond

Bindweefseltransplantaat per donorplaats

Verkrijgen en verwerken van bloed tot een
regeneratief biomateriaal middels een
venapunctie

Verwijderen gefractureerd
abutmentlocclusale schroef

Kosten irrrplantaat

Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-

metíng

Grondig submucosaal reinígen implantaat

Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst
implantaat

Plaatsen eerste drukknop

Plaatsen elke volgende drukknop

Staaf tussen twee implantaten in dezelfde
kaak

Elke volgende staaf tussen implantaten in
dezelfde kaak

Plaatsen opbouw ten behoeve van
implantaatkroon

Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en

klikgebit

Onder klikcebit

Boven klíkgebit

€ 240.73

€ 99.56

€ 79"01

€?7.40

€ l_73.83

€.34.77

€ 240.73

€ 99.56

€ 183.84

€ 183.84

kostprijs

€27.07

€ 110.62

€ 118.52

€ 121.15

€ 338.74

€ 10.54

€24.76

€273.91

€126.42

€ 36.87

€215.97

€ 68.48

€26.34

€ 542.5s

€ 352.92

€ 352.92



J53 *

j54 *

i55 *

J56 *

J57

i58

i59

g. Nazorg implantologie

J60

J61.

h. Prothetísche nazorg

J7A*

J71*

J72*

J73 *

J74 *

J75 *

J76 *

177 *

J78 *

i. Ketenzorg implantologie

J80

XIV Uurtarieven ten behoeve van de
bijzondere tandheelkunde en de Wlz
(u)
u25 *

u35 *

Smvorrning klikgebit € 1-05'35

Onrvcnming kll§eh,it bij stavenr tussen twee € 136.96

implantaten

Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of € 1"58"03

vier irnplantaten

§mvorming klikgebit bij staven tussen rneer € 184.36
dan vier innplantaten

ïoeslag vervangingsklíkgebit op bestaande € 89.55
stegconstructie tussen twee implantaten

Tceslag vervangingskl[kgebít op bestaande € ].1-5.89

stegconstructie tussen drie of víer
implantaten

Tceslag vervangingskiíkgebít op bestaande € L42.22
stegconstructie tussen meer dan vier
irnptantaten

Specifiek consult nazorg irnplantologie €57.94

Uitgebreid consult nazorg Ímplantologie € 94.82

0pvuilen rander :taafdemclnt*ge { 147"49

§pvullen met staafden'iontage op twee € 1-84.36

irnplantaten

Opvullen met staafdemontage op drie of vier € 210.70

implantaten

Opvullen rnet staaÍdemantage rp rneer dan € 237.04
vier implantaten

Reparatie zonder staafdemontage

Ëeparatie met staafdernontage op twee € LL0"62

implantaten

Reparatie met staafdemontage op drie of € 136.96
vier Ímplantaten

Reparatie met staafdemontage op meer dan € L63.29

vier irnplantaten

Verwijderen én venvangen drukknop € 26.34

ïwee irnplantaten in de onderkaak vcor een € 536.23
i mplantaatgedragen ku nstgebit

Tijdtarie{ tandheelkundige hulp aan € 14,CI6

patiënten die behanclelclworden in Wiz-
irrstelling in eenheden van vijf rnínuten

ïijdtaríef tandhee{kurrdige hirlp aan € 1-6.22

patiënten díe verbiijven in de Wlz-ínstelling

€57.94



en behandeld worden in de eigen praktijk
van de zorgaanbieder in eenheden van vijf
minuten

U05 * Tijdtarief begeleiding moeilíjk behandelbare € L6.22
patiënten in eenheden van vijf mínuten

XV I nformatieverstrekking en
onderlinge dienstverlening (Y)

Y01 lnformatieverstrekking aan derden, per vijf € 14.06
rninuten

Y02 Onderlinge dienstvertening Maximum

* Àan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techníekkosten verbonden.
** Dit tarief is excí. 21% btw.


