
 I Consultatie en Diagnostiek (C)  Tarief    
 

a.  Consulten   

C001 Consult ten behoeve van een intake 
Het eerste consult met een voor de zorgaanbieder nieuwe 
patiënt, niet zijnde een verwezen patiënt. Eenmaal te declareren 
per zorgaanbieder bij een (gedeeltelijk) betande patiënt met 
blijvende tanden en kiezen.  
 

Inclusief: 
- het aanmaken van een patiëntenkaart; 
- het registreren van de status van het gebit; 
- het afnemen van de medische anamnese; 
- het bespreken van het vervolgtraject; 
- het bepalen en bespreken van het zorgdoel. 

 
C001 mag niet in dezelfde zitting gedeclareerd worden in 
combinatie met: 

- andere prestaties voor het eerste consult (E02, E03, 
G21, T012 en J01); 

- C002; 
- C003; 

- C012; 
- C014; 
- C015. 

Er is zodanige overlap dat deze prestaties redelijkerwijs niet in 
combinatie met elkaar gedeclareerd kunnen worden. 

€ 46,91 
 

C002 Consult voor een periodieke controle 

Een algemeen periodiek mondonderzoek om de toestand van het 
gebit en het tandvlees te beoordelen.  
 
Inclusief (indien van toepassing): 

- het onderzoeken van de gezondheid van het tandvlees 
met de PPS 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 prestatielijst niet 
opgenomen kleine verrichting(en); 

- het verwijzen naar een andere zorgaanbieder. 

€ 23,45 

C003 Consult, niet zijnde periodieke controle 
Een apart consult:  

– indien het mondonderzoek en de indicatiestelling 
plaatsvindt op initiatief van de patiënt naar aanleiding 
van een klacht of vraag; of 

– als vervolgconsult naar aanleiding van een eerdere 
vraag of probleem niet zijnde een periodieke controle. 
 

Inclusief (indien van toepassing): 
- het onderzoeken van de gezondheid van het tandvlees 

met de PPS score;  
- vaststellen van de DETI-score en bespreken 

behandelplan; 
- geven van voorlichting, aanwijzingen en adviezen over 

preventief gedrag en/of preventieve maatregelen, voor 
zover deze niet meer dan vijf minuten in beslag nemen; 

- uitvoeren van binnen de verrichtingenlijst niet anders te 
declareren kleine verrichting(en); 

- verwijzen naar een andere zorgverlener. 

 

€ 23,45 



C003 mag niet in combinatie met C002 gedeclareerd worden. 
Ook mag C003 niet in rekening worden gebracht indien het 

probleem voortkomt uit een prestatie die: 
- in de afgelopen twee maanden door dezelfde 

zorgaanbieder is uitgevoerd; of 
- waarbij nazorg bij die prestatie is beschreven als 

onderdeel van die prestatie.    
 

b.  Diagnostisch onderzoek  

C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen 
De aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) 
routinevragen is uitsluitend in rekening te brengen als er na het 
stellen van routinevragen nog meer medische informatie nodig is 
over een patiënt. Inclusief bespreking met de patiënt en overleg 
met zorgaanbieder zijnde huisarts of specialist.  

€ 23,45 

C011 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion 
Ongeacht het aantal zittingen. Uitgebreid mondonderzoek voor 
het vormen van een oordeel over een diagnose, behandelplan 
en/of werk van een andere (mond)zorgaanbieder. 

 
Inclusief: 

- consult(en); 
- een uitgebreid, niet routinematig onderzoek gericht op 

de hulpvraag;  
- het beschrijven van de relevante afwijkingen ten 

opzichte van een diagnose, behandelplan en/of werk van 
een andere mondzorgaanbieder; 

- het maken en bespreken van het schriftelijke oordeel; 

- het zo nodig afnemen van één of meerdere anamneses 
(zoals een medische, tandheelkundige of psychosociale 
amamnese); 

- het zo nodig geven van adviezen. 

€ 111,10 

C012 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale 

behandelplan  
Ongeacht het aantal zittingen. Uitgebreid mondonderzoek 
waarmee de afwijkingen van de harde tandweefsels (cariës, 

erosie en tandstand), afwijkingen aan tandheelkundig werk 
(vullingen, kroon- en brugwerk, protheses) en afwijkingen van 
de zachte mondweefsels (slijmvliezen, tandvlees en overig 
steunweefsel) worden vastgelegd en besproken met de patiënt. 

Inclusief: 
- consult(en);  
- een uitgebreid, niet routinematig onderzoek gericht op 

de hulpvraag;  
- het maken en bespreken van een schriftelijk integraal 

behandelplan met de behandelmogelijkheden; 

- het zo nodig afnemen van één of meerdere anamneses 
(zoals een medische, tandheelkundige of psychosociale 
anamnese). 

 
C012 mag niet in dezelfde zitting gedeclareerd worden in 
combinatie met C001, C002, C003 of C010. 

€ 111,10 

C013* Studiemodellen  
Afdruk van boven- en onderkaak. Deze prestatie kan 
gedeclareerd worden: 

- voor het maken van studiemodellen t.b.v. het 
behandelplan; 

- voor het nemen van (digitale) afdrukken voor een 
gebitsmodel om de slijtage te vergelijken of de 

progressie te monitoren; 
- voor het maken van een gebitsmodel voor het (tijdelijk) 

overbrengen van de vorm van geplande vullingen of 

€ 30,86 



kronen  in de mond op nog onbehandelde tanden en 
kiezen (mock-up). 

C014 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. 

€ 37,03 

C015 Parodontiumregistratie 
Pocketregistratie (zie C014) 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. 

€ 74,07 

  
 

c.  Diversen 
  

 

C020 Mondzorg aan huis 

In het geval de zorgverlener de patiënt thuis behandelt, kan 
deze prestatie voor behandeling aan huis in rekening worden 
gebracht. Hierbij geldt het volgende: 

- De prestatie kan per patiënt eenmaal per huisbezoek in 
rekening worden gebracht; 

- De prestatie kan niet in rekening worden gebracht 
wanneer de zorg wordt geleverd vanuit een mobiele 

tandartspraktijk (bijvoorbeeld een bus).  

€ 18,52 

C021 Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) 
Een toeslag voor de avond-, nacht- en weekenduren. Deze uren 
betreffen de tijdsperiode: 

- tussen 18:00 uur en 08:00 uur; 
- tussen 08:00 uur en 18:00 uur op zaterdag of zondag; 

- tussen 08:00 uur en 18:00 uur op algemeen erkende 

feestdagen of gelijkgestelde dagen in de zin van de 
Algemene Termijnenwet. 

 
Niet in rekening te brengen bij reguliere (niet-incidentele) 
praktijkwerktijden.  

 
C021 betreft een toeslag en kan alleen in rekening worden 
gebracht in combinatie met een andere prestatie. 

€ 25,92 

 
  

XI Kunstgebitten (P)  
  

 

a. Gedeeltelijk kunstgebit  

P001* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4  elementen 

Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing, inclusief nazorg 
gedurende vier maanden na plaatsing.  

€ 92,59 

P002* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen 

Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing, inclusief nazorg 
gedurende vier maanden na plaatsing.  

€ 185,17 

P003* Frame kunstgebit, 1-4  elementen 
Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing, inclusief nazorg 
gedurende vier maanden na plaatsing. Inclusief ontwerp en 
steunen inslijpen voorafgaand aan de vervaardiging van het 
frame kunstgebit.  

€ 253,07 

P004* Frame kunstgebit, 5-13 elementen 
Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing, inclusief nazorg 
gedurende vier maanden na plaatsing. Inclusief ontwerp en 

€ 345,65 



steunen inslijpen voorafgaand aan de vervaardiging van het 
frame kunstgebit.  

   

b. Volledig kunstgebit  

P020* Volledig kunstgebit bovenkaak 
Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing, inclusief nazorg 

gedurende vier maanden na plaatsing. 

€ 185,17 

P021* Volledig kunstgebit onderkaak 
Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing, inclusief nazorg 
gedurende vier maanden na plaatsing. 

€ 246,89 

P022* Volledig kunstgebit boven- en onderkaak  

Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing, inclusief nazorg 
gedurende vier maanden na plaatsing. 

€ 401,20 

P023* Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak 
Tijdelijk volledig kunstgebit in boven- of onderkaak ter 
overbrugging van de periode tot het plaatsen van een niet 

tijdelijke prothetische voorziening.  
Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing, inclusief nazorg 

gedurende vier maanden na plaatsing. Per kaak in rekening te 
brengen. 

€ 123,45 

   

c. Toeslagen  

P040 Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit 

Per kaak in rekening te brengen. 
Toeslag bij P020, P021, P022 en P023. 

€ 66,66 

P041 Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van 
kunsthars 
Per kaak in rekening te brengen. 

Toeslag bij P001 en P002. 

€ 30,86 

P042 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur 
Toeslag om met specifieke apparatuur te bepalen hoe de kaken 
ten opzichte van elkaar staan. Bijvoorbeeld pijlpuntregistratie. 
Toeslag bij P020 en P022. 

€ 61,72 

P043 Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting 
Toeslag voor het in een aparte zitting: 

- opstellen van de voortanden van een kunstgebit; of  
- passen van front en opnieuw beetbepalen en aanpassen 

lip- en wangvulling.  
Toeslag bij P002, P004, P020 en P022. 

€ 37,03 

P044 Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak 
Toeslag indien bij de patiënt een klikgebit is geïndiceerd, maar 
een volledig kunstgebit wordt geplaatst. Per kaak in rekening te 
brengen.  
Toeslag bij P020, P021, P022. 

€ 83,33 

P045 Toeslag immediaat kunstgebit 
Per immediaat te vervangen element in rekening te brengen met 
een maximum van 8 elementen per kaak. Exclusief extracties en 
opvullen.  
Toeslag bij P001, P002, P003, P004, P020, P021, P022, P023, 
P071 en P072. 

€ 15,43 

P046 Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit 
Een toeslag voor elke (natuurlijke) wortel waar een kunstgebit 

over heen wordt geplaatst. Inclusief (zo nodig) afprepareren, 
vullen en polijsten.  
Toeslag bij P001, P002, P003, P004, P020, P021, P022, P023, 
P071 en P072. 

€ 49,38 

P047 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van 
kunsthars 
Toeslag voor het extra bevestigen van een gedeeltelijk 
kunstgebit rondom tanden en kiezen met behulp van een 
gegoten anker. Inclusief eventueel inslijpen steun.  
Toeslag bij P001 en P002. 

€ 18,52 



P048 Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls 
Toeslag voor het maken van een precisiekoppeling om het 

kunstgebit te laten steunen op de resterende tanden en kiezen. 
Matrix en patrix als één deel te berekenen. 
Per koppeling of staaf-huls (steg) in rekening te brengen.  
Toeslag bij P003, P004, P020, P021 en P022. 

€ 92,59 

P049 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling 
Toeslag voor het aanbrengen van een kap kroon in een frame- of 
overkappingskunstgebit voor bevestiging op een kroon voor 
extra steun en houvast.  
Toeslag bij P003, P004, P020, P021 en P022. 

€ 61,72 

   

d. Aanpassingen bestaand kunstgebit  

P060 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak 
Het aanbrengen van tijdelijke weekblijvende laag aan de 
binnenzijde van een bestaand volledig kunstgebit. Per kaak in 
rekening te brengen. 

€ 43,21 

P061 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of 

framekunstgebit, per kaak 
Het aanbrengen van tijdelijke weekblijvende laag aan de 
binnenzijde van een bestaand gedeeltelijk kunstgebit van 
kunsthars of een frame kunstgebit. Per kaak in rekening te 
brengen. 

€ 43,21 

P062* Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak 
Het door middel van een afdruk opvullen van een volledig 
kunstgebit met nieuwe kunsthars, zodat het kunstgebit weer 
goed aansluit. Per kaak in rekening te brengen. 

€ 87,03 

P063*  Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak 
Opvullen van een volledig kunstgebit direct met kunsthars in de 

mond zodat het kunstgebit weer goed aansluit. Per kaak in 
rekening te brengen. 

€ 87,03 

P064* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of 
framekunstgebit, indirect, per kaak 
Het door middel van een afdruk opvullen van een gedeeltelijk 

kunstgebit van kunsthars of een framekunstgebit met nieuwe 

kunsthars, zodat het kunstgebit weer goed aansluit. Per kaak in 
rekening te brengen. 

€ 75,92 

P065* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of 
framekunstgebit, direct, per kaak 
Opvullen van een gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of een 

frame kunstgebit direct met kunsthars in de mond zodat het 
kunstgebit weer goed aansluit. Per kaak in rekening te brengen. 

€ 79.01 

P066* Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder 
staafdemontage, per kaak 
Het opvullen van een overkappingskunstgebit op een staaf-huls 

(steg) op natuurlijke wortels met nieuwe kunsthars zodat het 
kunstgebit weer goed aansluit.    
Per kaak in rekening te brengen ongeacht het aantal pijlers. 

€ 172,83 

P067 Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit 
Het inslijpen van tanden en kiezen van een bestaand kunstgebit 
ten behoeve van bilateraal gebalanceerde (stabiliteit van het 

kunstgebit in alle richtingen) occlusie (beter dichtbijten) en 
articulatie (over elkaar heen schuiven). Niet in rekening te 

brengen binnen vier maanden na plaatsing van het kunstgebit. 

€ 30,86 

P068* Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak 
Per kaak in rekening te brengen. 

€ 18,52 

P069* Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak 
Per kaak in rekening te brengen. 

€ 49,38 

P070* Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of 
framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak 
Per kaak in rekening te brengen. 

€ 18,25 



P071* Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 
of framekunstgebit, met afdruk, per kaak 

Per kaak in rekening te brengen. 
Wanneer er sprake is van een uitbreiding geldt deze prestatie 
vanaf de eerste consultatie tot en met plaatsing, inclusief nazorg 
gedurende vier maanden na plaatsing. 

€ 49,38 

P072* Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame 
kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, 
per kaak 
Het aanvullen van een gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of 
een frame kunstgebit met tanden en kiezen zodat het een 
volledig kunstgebit wordt. Per kaak in rekening te brengen. 

Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing, inclusief nazorg 
gedurende vier maanden na plaatsing. 

€ 49,38 

   

e. Nazorg  

 Onder prothetische nazorg wordt verstaan:  
- het controleren van de pasvorm van het bestaande 

kunstgebit;  

- het aanpassen van het kunstgebit;  
- het verhelpen van drukplaatsen; 
- het zo nodig aanbrengen van tissue conditioner of het 

uitvoeren van een opvulling, tot vier maanden na de 
plaatsing, ongeacht het aantal benodigde zittingen. 

 

P060, P061, P062, P063, P064, P065 en P067 kunnen dus niet 
binnen vier maanden na plaatsing worden gedeclareerd. De zorg 
van deze verrichtingen valt binnen vier maanden na plaatsing 
onder prothetische nazorg. 
 
Hierop geldt de volgende uitzondering. Wanneer een kunstgebit 
immediaat wordt geplaatst (toeslag P045) dan mogen binnen 

vier maanden na plaatsing P060, P061, P062, P063, P064, P065 
en P067 worden gedeclareerd.  
 
Reparatie binnen vier maanden na plaatsing - Onzorgvuldig 

gebruik 
P068, P069, P070 en P071 kunnen alleen binnen vier maanden 
na plaatsing worden gedeclareerd indien sprake is van 

onzorgvuldig gebruik door de patiënt. 

 

 
  

 


