
 

Prijslijst 2021 
De prijzen zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) per 1 januari 2021 

M-Codes: Preventieve mondzorg 
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 min) € 13,52 
M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 min)  € 13,52 
M03 Gebitsreiniging (per 5 min) € 13,52 
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) 
 toedienen medicament.  
           Per element (maximaal 5 elementen) € 6,03 
M40 Fluoridebehandeling per kaak (meer dan 5 elementen) € 15,07 
   
A-Codes: Verdoving 
A10 Geleidings infiltratie,- en/of intraligamentaire verdoving € 15,07 
A15 Oppervlakte verdoving € 7,84 
 
T-Codes: Tandvleesbehandelingen 
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 174,85 
 Toe te passen bij patiënten met PPS score 2 of 3. Ongeacht  
            het aantal zittingen 
T021 Grondig reinigen wortel, complex, per element € 32,56 

Uitsluitend te berekenen, indien volgend op  
T012 of volgend op T032 wanneer door  
recidief her- initiële behandeling geïndiceerd is.  
Van toepassing voor behandeling van een éénwortelig  
element met pockets van ≥ 8 mm of een meerwortelig  
element met pockets van ≥ 6 mm. 

T022 Grondig reinigen wortel, standaard, per element € 24,12 
Uitsluitend te berekenen, indien volgend op  
T012 of volgend op T032 wanneer door recidief  
her- initiële behandeling geïndiceerd is.  
Van toepassing voor behandeling van een éénwortelig  
element met pockets van 4 - 7 mm of een meerwortelig  
element met pockets van 4 – 5 mm. 

T032 Evaluatie initiële behandeling of herbeoordeling met  €  108,53 
           parodontiumstatus, na initiële tandvlees behandeling.   
 3 maanden na grondige reiniging wordt de conditie van  
 het tandvlees opnieuw bekeken of als periodiek  

herbeoordelingsonderzoek 
T033  Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling € 66,32 
T042 Consult parodontale nazorg € 91,64 
 Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële  
 behandeling of herbeoordeling met parodontiumstatus.  
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 121,79 
 Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële  
 behandeling of herbeoordeling met parodontiumstatus.  
 Bij een ontoereikende mondhygiëne en pockets ≥ 5 mm zonder 
 complicerende factoren. 
 



 

 
T044 Complex consult parodontale nazorg € 162,19 
 Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële  
 Behandeling of herbeoordeling met parodontiumstatus. 
 o.a. van toepassing bij éénwortelige elementen  
 met pockets ≥ 8 mm en/of meerwortelige elementen  
T161**Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van € 42,20 
 tandvleesbehandeling 
 Het afnemen van een gelokaliseerde parodontiumstatus en 

het nemen van minimaal 3 plaquemonsters, inclusief  
 bespreking van de bacteriologische gegevens met de  
 patiënt  
T162 Behandeling tandvleesabces € 81,39 
 Onderzoek, verdoving en rootplanen, inclusief instructie  
 mondhygiëne en mondhygiënevervangende maatregelen.    
T163 Toepassing lokaal medicament € 65,12 
 Per zitting éénmaal te declareren. Ongeacht het aantal 
 elementen. Exclusief medicamenten. (te declareren als 
 materiaal- en/of techniekkosten) 
          

 **exclusief laboratoriumkosten 
 

U-Codes: Wet Langdurige Zorg (WLZ) 
U35 Tijdtarief patiënten die verblijven in de Wlz-instellingen  € 15,84  
            per 5 minuten.   

 

              


