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Bijlage 1 Prestatie - en tarievenlijst 2022 
   versie 1 
Behorend bij de Overeenkomst inzake Praktijk Mondhygiënist 2020/2021/2022 overeenkomstnummer 1.87.001  

Zelfstandig uit te voeren zorg 

Code Beschrijving Maximumtarief 

I Consultatie en Diagnostiek (C)   

a. Diagnostisch onderzoek   

C001 Consult ten behoeve van een intake € 37,53 

C002 Consult voor een periodieke controle € 18,76 

C003 Consult, niet zijnde periodieke controle € 18,76 

C014 Pocketregistratie € 37,03 

C015 Parodontiumregistratie € 74,07 

b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen   

C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 18,76 

C011 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion € 88,88 

C013 * Studiemodellen € 24,69 

c. Toeslagen en diversen   

C020 Mondzorg aan huis € 14,82 

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

X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto € 13,82 

X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 10,37 

III Preventieve mondzorg (M)   

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten € 13,84 

M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten € 13,84 

M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten € 13,84 

M05 Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit € 27,78 

M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 6,17 

M40 Fluoridebehandeling € 15,43 

IV Verdoving (A)   

A15 Oppervlakte verdoving € 6,42 

A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 12,34 

VI Vullingen (V)   

V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 20,74 

V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 33,08 

V73 Drievlaksvulling amalgaam € 42,96 

V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 30,62 

V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 42,96 

V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 52,83 

V91 Eénvlaksvulling composiet € 39,50 

V92 Tweevlaksvulling composiet € 51,85 

V93 Drievlaksvulling composiet € 61,72 

V30 Fissuurlak, eerste element € 22,22 

V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 12,34 
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V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen € 4,94 

V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 9,87 

VII Wortelkanaalbehandelingen (E)    

E44 Verwijderen spalk, per element € 4,94 

XII Tandvleesbehandelingen (T) 

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen 

T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 179,00 

T021   Grondig reinigen wortel, complex € 33,33 

T022 Grondig reinigen wortel, standaard € 24,69 

T032 Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus € 111,10 

T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling € 67,90 

T042 * Consult parodontale nazorg € 93,82 

T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 124,68 

T044 Complex consult parodontale nazorg € 166,04 

T073 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting € 61,72 

T074 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 166,04 

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

T151 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting € 61,72 

T152 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 166,04 

T161 ** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 43,21 

T162 Behandeling tandvleesabces € 83,33 

T163 * Toepassing lokaal medicament € 66,66 

T164 * (Draad)Spalk € 24,69 

T165 Uitgebreide voedingsanalyse € 61,72 

XIII  Implantaten (J)   

d. Diversen   

J35 Grondig submucosaal reinigen implantaat € 19,81 

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

U05 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 12,98 

    

 

* 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 Tandheelkundige zorg 2022 

conform de Beleidsregel Tandheelkundige zorg 2022. 

 

** De laboratoriumkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht op grond van de Regeling Mondzorg 

welke onderdeel is van de vigerende NZa Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg 2022 conform de Beleidsregel 

Tandheelkundige zorg 2022. 


