TARIEVEN 2022
Diagnostisch onderzoek (C)

Tarief NZA

C001 Consult ten behoeve van een intake
C002 Consult voor een periodieke controle
C003 Consult, niet zijnde periodieke controle

€ 46,91
€ 23,45
€ 23,45

Preventieve mondzorg (M)

Tarief NZA

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten
M02 Consult ter evaluatie van preventie, per 5 minuten
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten

€ 13,84
€ 13,84
€ 13,84

M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament, per element
M40 Fluoridebehandeling per kaak
M61* Mondbeschermer voor sporten zoals hockey, waterpolo, boksen (excl materiaal & techniekkosten)

€ 6,17
€ 15,43
€ 27,78

Tarief MPD

Tarief MPD

De M-codes zijn gekoppeld aan een *DPSI-score van 0,1 of 2 **PPS-score 1/2

Verdoving (A)

Tarief NZA

Tarief MPD

A10 Geleidings- infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving
A15 Oppervlakte verdoving

€ 15,43
€ 8,02

Vullingen (V)

Tarief NZA

V30 Fissuurlak eerste element (sealen)
V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen

€ 27,78
€ 15,43
€ 6,17

Parodontologie-Tandvleesbehandelingen (T)

Tarief NZA

Tarief MPD

T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
T021 Grondig reinigen wortel, complex
T022 Grondig reinigen wortel, standaard
T032 Evaluatie initiële behandeling of herbeoordeling met parodontiumstatus
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling
T042 Consult parodontale nazorg
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg
T044 Complex consult parodontale nazorg
T161** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling (excl. laboratoriumkosten)
T163 Toepassing lokaal medicament o.a. bij laser behandeling

€ 179,00
€ 33,33
€ 24,69
€ 111,10
€ 67,90
€ 93,82
€ 124,68
€ 166,04
€ 43,21
€ 66,66

€ 98,50

Tarief MPD

€ 98,50
€78,00
€ 110,00
€ 146,00

De T-codes zijn gekoppeld aan een tandvleesbehandeling *DPSI-score 3 en 4, **PPS-score 2/3

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

Tarief NZA

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
U05* Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten

€ 16,22
€ 16,22

Tarief MPD

Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Voor een aantal behandelingen hanteren wij een lager tarief, genoemd in de kolom Mondhygiëne
Praktijk Drunen (MPD).
* De DPSI-score (Dutch Periodontal Screening Index) is een middel om de gezondheid van het tandvlees te screenen. Hoe hoger het cijfer, hoe groter de problematiek. Voor meer uitleg hierover vraag uw
mondhgiënist. We beoordelen bij elk bezoek het tandvlees en streven ernaar eenmaal per jaar de DPSI-score/PPS-score uit te voeren.
** De PPS-score (Periodiek Parodontaal Screenen) is een vervanging van de DPSI-score. Deze is bedoeld om uw tandvlees situatie te beoordelen in de praktijk. Met behulp van de PPS-score als richtlijn wordt
de juiste zorg voor uw mond bepaald.

