Zorg en Zekerheid heeft voor 2013 een maximale vergoeding vastgesteld voor de
preventie, de diagnostiek, de mondhygiëne en de tandvleesbehandelingen als deze
uitgevoerd worden door een Vrijgevestigde Mondhygiënist. De hoogte van de vergoeding
die u als verzekerde ontvangt is afhankelijk van de gekozen aanvullende verzekering.
De mondhygiënist kan meer in rekening brengen maar de meerkosten komen niet voor
vergoeding in aanmerking.
Behandelcode Omschrijving

Maximale vergoeding 2013

C11 Periodiek controle

€ 15,40

C13 Probleemgericht consult

€ 15,40

C22 Schriftelijke medische anamnese

€ 15,40

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen behandelplan, inclusief het op schrift stellen
C28
en bespreken daarvan

€ 72,90

C80 Mondzorg aan huis

€12,15

M01 preventie voorlichting en/of instructie, per 5 minuten te declareren

€ 9,10

M02 Consult voor evaluatie en preventie, per 5 minuten te declareren

€ 9,10

M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten te declareren

€ 9,10

M10 Methode I (fluoride)

€ 20,25

M20 Methode II (fluoride)

€ 16,20

M32 Eenvoudig bacteriologisch onderzoek

€ 12,15

V30 Sealen eerst element

€ 18,25

V35 Sealen volgend element

€ 10,15

V50

Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje, eenmaal per
behandeldag per kaak te declareren

€ 8,10

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus

€ 107,30

T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

€ 117,45

T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element

€ 21,60

T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling

€ 62,80

T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling

€ 72,90

T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

€ 32,40

T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

€ 56,69

T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

€ 82,07

T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist

€ 109,06

T57 Toepassing lokaal medicament

€ 60,75

T60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus

€ 107,30

T61 Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus

€ 117,45

T91 Pocketregistratie

€ 24,30

T92 Parodontiumregistratie

€ 48,60

T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

€ 28,35

T94 Behandelen tandvleesabces

€ 54,70

U10 en U05 Tijdtarief moeilijk behandelbare patiënten
Laboratorium kosten

Na machtiging
Kostprijs

