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Tarievenlijst 2021
Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse
Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2021 (NZa = Nederlandse Zorgautoriteit;
MBL = Mondzorg 't Berghse Land)
Ad1. De Nederlandse Zorgautoritiet (NZa) is een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan, dat sinds
1 oktober 2006 bestaat. De NZa houdt toezicht op de zorgmarkt in Nederland, zowel op
zorgaanbieders als verzekeraars. De NZa bestaat op basis van de Wet marktordening
gezondheidszorg en valt onder toezicht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Consultatie en Diagnostiek (C)
C11
C13
C91
C92

Periodieke controle
Probleemgericht consult
Pocketregistratie
Parodontiumregistratie

NZa
€ 22,91
€ 22,91
€ 36,18
€ 72,35

MBL
€ 22,91
€ 22,91
€ 36,18
€ 72,35

€ 13,52
€ 13,52`
€ 13,52
€ 6,03
€ 15,07

€ 12,06
€ 12,06
€ 12,06
€ 6,03
€ 15,07

€ 7,84
€ 15,07

€ 7,84
€ 15,07

€ 6,03

€ 6,03

€174,85
€ 32,56
€ 24,12
€108,53

€ 96,48
€ 24,12
€ 24,12
€ 96,48

€ 66,32
€ 91,64
€121,79
€162,19
€ 81,39
€ 65,12

€ 12,06*
€ 12,06*
€ 12,06*
€ 12,06*
€ 12,06*
€ 12,06*

Preventieve Mondzorg (M)
M01
M02
M03
M30
M40

Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten
Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten
Gebitsreiniging, per 5 minuten
Behandeling van gevoelige tandhalzen, per tand
Fluoridebehandeling

Verdoving (A)
A15
A10

Oppervlakte verdoving
Geleidings-, inflitratie- en/of intraligamentaire verdoving

Vullingen (V)
V40

Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen,
per tand

Tandvleesbehandelingen (T)
T012
T021
T022
T032
T033
T042
T043
T044
T162
T163

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
Grondig reinigen wortel, complex, per tand
Grondig reinigen wortel, standaard, per tand
Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of
herbeoordeling met parodontiumstatus
Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling
Consult parodontale nazorg (zie algemene bepalingen)
Consult parodontale nazorg (zie algemene bepalingen)
Complex consult parodontale nazorg (zie algemene bepalingen)
Behandeling tandvleesabces
Toepassing lokaal medicament

Het tarief van €12,06 (*) is het gehanteerde tarief per 5 minuten.
Mondzorg 't Berghse Land heeft er nadrukkelijk voor gekozen, ook in de nieuwe tariefstelling van
2021, de tarieven voor tandvleesbehandelingen te blijven benaderen volgens een 5 minutentarief.
Hierbij willen wij nadrukkelijk vermelden, dat met het gehanteerde 5 minutentarief nooit het bedrag
van de door het NZa gehanteerde tarief voor de desbetreffende behandelcode zal worden
overschreden.

Algemene bepalingen bij de prestaties tandheelkundige zorg
Consultatie en Diagnostiek (C)
De verrichtingen in dit hoofdstuk (C11 en C13) zijn inclusief:
- het meten en vastleggen van de DPSI-score
- het geven van voorlichting, aanwijzingen en adviezen over preventief gedrag en/of preventieve
maatregelen, voor zover deze niet meer dan vijf minuten in beslag nemen
- het uitvoeren van binnen de verrichtingenlijst niet anders te declareren kleine verrichting(en)
- het verwijzen naar een andere zorgverlener
Ad C13
Uitsluitend te berekenen:
- indien het consult plaatsvindt op initiatief van de patiënt naar aanleiding van een klacht of vraag
- als vervolgconsult naar aanleiding van een eerdere vraag of probleem niet zijnde een periodieke controle
In dezelfde zitting mag geen andere declarabele verrichting plaatsvinden, met uitzondering van
röntgenonderzoek en verdoving.
Ad C91
Pocketregistratie:
- Het exploratief sonderen van de pocketdiepte rondom alle aanwezige tanden en kiezen
- Het vastleggen van de pockets dieper dan 3 mm
- Het vastleggen van de locaties met bloedingsneiging na sonderen
Ad C92
Pocketregistratie (zie C91) met tevens:
- meting van sondeerdiepte en/ of aanhechtingsverlies en vastleggen van gegevens
- het vastleggen van de beweeglijkheid (mobiliteit) van de tanden en kiezen
- het vastleggen van de doorgankelijkheid van de wortelsplitsingen (furcaties)
- het bespreken van de gezondheid van het tandvlees met de patiënt

Preventieve mondzorg (M)
Ad M01
Het geven van voorlichting of instructie, toegesneden op de desbetreffende patiënt.
Voorbeelden hiervan zijn:
- het kleuren van de plaque
- het vastleggen van de plaquescore
- het geven van voedingsadviezen
- het afnemen van een voedingsanamnese
- het geven van voorlichting over het afleren van (een) negatieve gewoonte(s)
Ad M02
De prestatie omvat:
- het (opnieuw) kleuren van plaque
- het (opnieuw) vastleggen van de plaquescore
- het bijsturen van de (begeleiders van) de patiënt in eerdere instructies
Ad M03
De prestatie omvat:
- het verwijderen van plaque of tandsteen
- het polijsten van tanden, kiezen, implantaten of de prothese
Ad M30
Per tand. Behandeling van gevoelige tandhalzen of het preventief toedienen van een medicament zoals
fluoride- of chloorhexidineproducten/preparaten. Bedoeld voor het behandelen van maximaal 5 tanden met
fluoride of chloor-hexidine. Indien er meer dan 5 tanden met fluoride of chloor-hexidine worden behandeld, is
behandelcode M40 aangewezen.
Ad M40
Per kaak. Inclusief polijsten. Ook bedoeld voor het behandelen van meer dan 5 tanden met fluoride of
chloor-hexidine. Indien er 5 elementen of minder dan 5 elementen met fluoride of chloor-hexidine worden
behandeld, is behandelcode M30 aangewezen.

Verdoving (A)
Ad A10
Geleidings- en/of infiltratieverdoving wordt in de onderkaak per blok gedeclareerd. In de bovenkaak wordt
per twee naast elkaar liggende tanden gedeclareerd, waarbij de mediaanlijn als scheiding optreedt. In de
onderkaak (front) wordt per twee naast elkaar liggende elementen gedeclareerd (cuspidaat - cuspidaat).

Ad A15
Alleen in rekening te brengen indien niet gevolgd door A10.

Vullingen (V)
Ad V40
Per tand. Polijsten van amalgaam vullingen slechts in rekening te brengen bij nog niet eerder gepolijste
vullingen.

Tandvleesbehandelingen (T)
Ad T012
Ongeacht het aantal zittingen. In het maximumtarief voor parodontaal onderzoek is inbegrepen:
- het verstrekken van algemene informatie aan de patiënt
- alsmede het bespreken van het belang van mondhygiënische zelfzorg
- het zo nodig overleg voeren met, of verwijzen naar een zorgaanbieder zijnde tandarts, mondhygiënist,
tandprotheticus, huisarts, specialist of instelling voor bijzondere tandheelkunde
Ad T021
Reiniging tand, exclusief verdoving. Van toepassing voor behandeling van een éénwortelige tand met
pockets van ≥8 mm of een meerwortelige tand met pockets van ≥ 6 mm. Uitsluitend te berekenen indien
volgend op T012 of volgend op T032 wanneer door recidief herinitiële behandeling geïndiceerd is.
Ad T022
Reiniging tand, exclusief verdoving. Van toepassing voor behandeling van een éénwortelige tand met
pockets van 4-7 mm of een meerwortelige tand met pockets van 4-5 mm. Uitsluitend te berekenen, indien
volgend op T012 of volgend op T032 wanneer door recidief herinitiële behandeling geïndiceerd is.
Ad T032
Toe te passen bij evaluatie na initiële behandeling/chirurgie of als periodiek herbeoordelingsonderzoek.
Ad T033
In het maximumtarief van T033 is begrepen het vaststellen van het parodontaal vervolgtraject en het
bespreken daarvan met de patiënt. Bij periodiek herbeoordelingsonderzoek alleen te declareren bij het
bespreken van een nieuw of aangepast behandelplan. Uitsluitend in combinatie met T032.
Ad T042
Van toepassing als nazorg na evaluatie initiële behandeling/ chirurgie of herbeoordeling met
parodontiumstatus (T032). Is tevens te berekenen als tussentijdse controle na de initiële behandeling (T021,
T022) en vóór de evaluatie van de initiële behandeling/chirurgie (T032).
Ad T043
Van toepassing als nazorg na evaluatie initiële behandeling/ chirurgie of herbeoordeling met
parodontiumstatus (T032). Is tevens te berekenen als tussentijdse controle na de initiële behandeling (T021,
T022) en vóór de evaluatie van de initiële behandeling/chirurgie (T032). Bij het uitgebreid consult is
(bijvoorbeeld door een ontoereikende mondhygiëne) een aantal te behandelen subgingivale pockets van
5mm of dieper (zonder complicerende factoren) vatbaar voor parodontale ontstekingen, waardoor op
meerdere items van de voorlichting en/of het klinisch handelen een zwaardere nadruk moet worden
gelegd. Onder complicerende factoren wordt verstaan: Meerwortelige tand, Furcatie defect, Angulair defect
(röntgenologisch) en/of Infrabony defect (röntgenologisch).
Ad T044
Van toepassing als nazorg na evaluatie initiële behandeling/ chirurgie of herbeoordeling met
parodontiumstatus (T032). Is tevens te berekenen als tussentijdse controle na de initiële behandeling (T021,
T022) en vóór de evaluatie van de initiële behandeling/chirurgie (T032). Een complex consult nazorg is
gelijk aan een uitgebreid consult paradontale nazorg (T043) met dien verstande dat door
aanwezigheid van complicerende factoren de moeilijkheidsgraad op meerdere items van de
voorlichting en/of het klinisch handelen een nog zwaardere nadruk moet worden gelegd. Onder
complicerende factoren wordt verstaan: Meerwortelige tand, Furcatie defect, Angulair defect
(röntgenologisch) en/of Infrabony defect (röntgenologisch).
Ad T162
Onderzoek, verdoving en rootplanen, inclusief instructie/ voorlichting mondhygiëne en mondhygiëne
vervangende maatregelen.
Ad T163
Per zitting éénmaal te declareren, ongeacht het aantal elementen. De medicamenten kunnen als materiaalen techniekkosten apart in rekening worden gebracht.
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