
Code Beschrijving Tarief
C003 wortelkanaalbehandeling consult incidenteel € 23,45
C002 periodieke controle € 23,45
C13 probleemgericht consult € 30,86
X10 maken en beoordelen kleine rö-foto € 17,28
A10 geleidings- en/of infiltratieverdoving € 15,43

V80 wortelkanaalstift € 21,60
V91 eenvlaksvulling composiet € 49,38
V92 tweevlaksvulling composiet € 64,81
V93 drievlaksvulling composiet € 77,15

Wortelkanaalbehandelingen
E02 uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 43,21
E03 consult na tandheelkundig ongeval € 33,95
E60 geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 49,38
E04 toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium  instrumenten € 49,71
E13 wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 111,10
E14 wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 160,48
E16 wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 209,86
E17 wortelkanaalbehandeling per element met 4 kanalen € 259,24
E85 elektronische lengtebepaling € 15,43
E19 insluiten calciumhydroxide per element, per zitting € 18,52
E66 wortelkanaalbehandeling van melkelement € 49,38
E51 verwijderen van kroon en brug € 37,03
E52 moeilijke wortelkanaal opening € 30,86
E53 verwijderen van wortelstift € 43,21
E54 verwijderen van wortelkanaal vulmateriaal € 30,86
E55 behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 30,86
E56 voortgezette behandeling met iatrogene schade € 43,21
E57 behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 30,86
E86 gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 83,33
E88 opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen € 61,72



 

 Apexificatie van element met onvolgroeide wortelpunten
E61 behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 86,14
E62 behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 55,55
E63 toeslag voor afsluiting met MTA (excl materiaal) € 46,29
E64 afsluiting van open wortelpunt € 49,38

Bleken
E90 inwendig bleken, eerste zitting € 49,38
E95 inwendig bleken, elke volgende zitting € 18,52

Behandeling trauma element
E40 directe pulpa-overkapping € 30,86
E42 terug zetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 12,34
E43 vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 24,69
E44 verwijderen spalk, per element € 6,17
E45 aanbrengen rubberdam € 11,46

Extractie
H11 trekken tand of kies € 46,29
H16 trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 34,57
H21 kosten hechtmateriaal € 6,29
H35 moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 74,07

Microchirugie
E31 snij-/ hoektand € 123,45
E32 premolaar € 172,83
E33 molaar € 222,20
E34 aanbrengen retrograde vulling € 24,69
E36 het trekken van een element met re-implantatie € 86,41
E37 kijkoperatie € 74,07
E86 gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 83,33
E87 gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor chirurgie € 61,72
R77 moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 30,86



 

 Voorbeeld begroting consult
E02 uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 43,21
X10 maken en beoordelen kleine rö-foto € 17,28

Totaal € 60,49

Voorbeeld begroting wortelkanaalbehandeling kies met 4 kanalen
E02 uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 43,21
X10 maken en beoordelen kleine rö-foto € 17,28
A10 geleidings- en/of infiltratieverdoving € 15,43
E45 aanbrengen rubberdam € 12,34
E86 gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 83,33
E51 Verwijderen van kroon of brug € 37,03
E55 behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 92,58
E85 elektronische lengtebepaling € 15,43
X10 maken en beoordelen kleine rö-foto  € 17,28 € 17,28
E17 wortelkanaalbehandeling per element met 4 kanalen € 259,24
E04 toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 49,71
E63 toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar € 46,29

biokeramisch materiaal. Materiaal-?techniekkosten € 30,00
E88 opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen € 61,72
X10 maken en beoordelen kleine rö-foto € 17,28
R31 opbouw plastisch materiaal € 61,72
X10 maken en beoordelen kleine rö-foto € 17,28
V93 drievlaksvulling composiet € 77,15

Totaal € 954,30
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