Tarieven 2022
De T- codes zijn gekoppeld aan een tandvleesbehandeling DPSI*-score van: 3,4*/ PPS** score 3
Code
T012
T021
T022
T032
T042
T043
T044

Verrichting
Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
Grondig reinigen wortel per element, complex
Grondig reinigen wortel per element, standaard
Evaluatie initiële behandeling/ chirurgie of herbeoordeling met
parodontiumstatus
Consult parodontale nazorg
Uitgebreid consult parodontale nazorg
Complex consult parodontale nazorg

Tarief
€ 179,00
€ 33,33
€ 24,69
€ 85,00
€ 93,82
€ 124,68
€ 166,04

De M-codes zijn gekoppeld aan preventieve mondzorg DPSI-score 0,1,2* PPS**score 1,2
C012
C012
C015

Oriënterend consult 60 min
Oriënterend consult 30 min
Parodontiumregistratie

€ 111,10
€ 55,55
€ 74,07

M01
M02
M03

Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten
Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten
Gebitsreiniging, per vijf minuten

€ 13,84
€ 13,84
€ 13,84

A10
A15

Geleidings-, infiltratie en/of intraligamentaire verdoving
Oppervlakte verdoving

€ 15,07
€ 7,84

C90

Niet nagekomen afspraak. Kosten variëren n.a.v. de gereserveerde
tijd. Als u niet tenminste 24 uur van tevoren uw afspraak annuleert
zijn wij genoodzaakt een gedeelte van de gereserveerde tijd in
rekening te brengen.
Niet nagekomen afspraak op zaterdag. Kosten variëren n.a.v. de
gereserveerde tijd. Als u niet tenminste 48 uur van tevoren uw
afspraak annuleert zijn wij genoodzaakt de gehele gereserveerde tijd
in rekening te brengen

C90
zaterdag

*De DPSI- score (Dutch Periodontal Screening Index) is een middel om de gezondheid
Van het tandvlees te screenen. Hoe hoger het cijfer hoe hoger de problematiek.
Voor meer uitleg hierover vraag uw mondhygienist. We beoordelen bij elk bezoek het tandvlees
En steven er naar een maal per jaar de DPSI-score uit te voeren
** De PPS-score (Periodiek Parodontaal Screenen) is een vervanging voor de DPSI-score.
Deze is bedoeld om uw tandvlees situatie te beoordelen in de algemene praktijk.
Mbv de PPS-score als richtlijn wordt de juiste zorg voor uw mond bepaald.

