
   

Tarieven OFM  van 1-1-2019 tot 1-1-2020 : 

 

 

        Consultatie en Diagnostiek (C) 

A. Diagnostisch onderzoek 
C11 Periodieke controle €   21,78 
C13 Probleemgericht consult €   21,78 
B. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen 
C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen €   21,78 
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan €  103,16 
C. Toeslagen en diversen 
C80 Mondzorg aan huis €   17,19 

 

 

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 Beslijpen en/of fluorideren melkelement €   25,79 
M32 * Eenvoudig bacteriologisch onderzoek €   17,19 * 
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen 

medicament 
€     5,73 

M40 Flouridebehandeling €   14,33 
M61 * Mondbeschermer €   25,79 * 

* Dit betekent dat bij deze prestatie nog afzonderlijk techniekkosten in rekening kunnen 

worden gebracht. 
 

 

Verdoving (A) 

A15 Oppervlakte verdoving  €    7,45 
A10 Infiltratie- en/of geleidingsverdoving €   14,33 

 

 

Vullingen (V) 

V30 Sealen eerste element €   25,79 
V35 Sealen ieder volgende element in dezelfde zitting €   14,33 
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen €    5,73 

 

 

 

 



 

Tandvleesbehandelingen (T) (=Parodontologie) 

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 initiële 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 
B. Diversen: 
T93 * Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling €   40,12 * 
T94 Behandeling tandvleesabces €   77,37 
T57 * Toepassing lokaal medicament €   61,90 * 
T96 Uitgebreide voedingsanalyse €   57,31 

* Dit betekent dat bij deze prestatie nog afzonderlijk techniekkosten in rekening kunnen 

worden gebracht. 
 

 

Uurtarieven (U) 

U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld  
worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf 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 in eenheden van vijf minuten 

€   15,06 * 

U05 * 
 
C90 

Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in  
eenheden van vijf minuten 
Niet nagekomen afspraak, per uur 

€   15,06 * 
 
€   58,00  

* Dit betekent dat bij deze prestatie nog afzonderlijk techniekkosten in rekening kunnen 

worden gebracht. 
 

 

Diversen 

 Tandkristal à €   22,50 
 Magic White cosmetisch bleken à €   99,00 
  
 
NB - dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2018.  Aan deze lijst 
kunnen geen rechten worden ontleend. 

 
 



Voor de volledige tariefbeschikking verwijzen wij naar de website van de NZA www.nza.nl  , dan wel 
naar de website van de NVM www.mondhygienisten.nl 
U als patiënt staat centraal in onze praktijk, er zal altijd volledig de tijd voor ú worden genomen.                                  
Kwaliteit en klantvriendelijkheid zijn hierbij belangrijke begrippen. 
Jong en/of oud, u bent van harte welkom in onze praktijk! 

https://www.nza.nl/zorgsectoren/mondzorg  

https://www.mondhygienisten.nl/wat-wordt-er-vergoed/  


