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Mondhygiëne Praktijk  
Esther Dijkhof 

 
 
 
Tarieven per 1 januari 2018 
 

Hieronder vindt u de maximumtarieven van de tandheelkundige zorg per 1 januari 

2018, zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. 

 

Mondhygiënisten voeren verschillende tandheelkundige behandelingen (prestaties) uit. De 

overheid (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft een lijst met tandheelkundige behandelingen 

(prestaties) vastgesteld die voor alle tandheelkundig zorgverleners gelijk is. Elke behandeling 

(prestatie) is opgebouwd uit één of meer codes, een beschrijving en toelichting. 

 

Prestatiebeschrijving 

Iedere prestatie wordt aangegeven met een prestatiecode. Deze codes hebben betrekking 

op de volgende hoofdonderwerpen: 

• C Consultatie en diagnostiek 

• X Maken en/of beoordelen foto's 

• M Preventieve mondzorg 

• A Verdoving 

• B Verdoving door middel van een roesje 

• V Vullingen 

• E Wortelkanaalbehandelingen 

• R Kronen en bruggen 

• G Behandeling van kaakgewrichtsklachten 

• H Chirurgische ingrepen (incl. anesthesie) 

• P Kunstgebitten 

• T Tandvleesbehandelingen (parodontologie) 

• J Implantaten 

• U Uurtarieven bijzondere tandheelkunde en AWBZ 

• Z Abonnementen 
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Preventieve mondzorg: M-codes 

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten € 11,85 

M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten € 11,85 

M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten € 11,85 

M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement € 23,78 

M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 15,85 

M10 Fluoridebehandeling, methode I € 26,42 

M20 Fluoridebehandeling, methode II € 21,14 

M61 Mondbeschermer € 23,78 

 

Tandvleesbehandelingen: T-codes 

Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen 

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 140,05 

T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 153,26 

T21     Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 28,54 

T22     Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 21,14 

T31    Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling      €   81,92 

T32  Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 95,13 

T33     Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 42,28 

T51     Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 73,99 

T52    Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist     €   55,49 

T53    Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts     € 106,76 

T54  Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door mondhygiënist    €   80,33 

T55    Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts     € 142,16 

T56  Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door mondhygiënist    € 106,76 

T60     Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 140,05 

T61 Evaluatie -onderzoek met parodontiumstatus € 153,26 

 

 

Disclaimer 



3  

 

Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. Praktijk 

Mondhygiëne Amersfoort – Noord is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg 

is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens. 

Controleer de datum waarop de pagina is bijgewerkt om te zien of deze strookt met de meest recent 

uitgekomen versie van de NZa tarieven. 

De NZa tariefbeschikking is altijd leidend. 

De inhoud van deze pagina is op 1 mei 2018 bijgewerkt. 
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