Codes vergoedingen Tand Preventief 2019
Tand Preventief vergoedt de volgende algemene tandheelkundige behandelingen, tot maximaal € 2.000 per kalenderjaar. In het
eerste jaar van de verzekering wordt van deze € 2.000 maximaal € 300 vergoedt voor vullingen (V-codes) en € 500 voor
tandvleesbehandelingen (T-codes).
Prestatiecode

Omschrijving

A
A10
A15

VERDOVING
Geleidingsverdoving, infiltratie verdoving en/of intraligamentaire verdoving
Oppervlakte verdoving

B
B10
B11
B12

VERDOVING D.M.V. EEN ROESJE
Introductie roesje (lachgassedatie)
Toediening roesje (lachgassedatie)
Overheadkosten roesje (lachgassedatie)

C
C28
C29
C65
C85
C86
C87

CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK
Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan
Studiemodellen t.b.v. behandelplan
Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak
Weekendbehandeling
Avondbehandeling
Nachtbehandeling

G
G01
G02
G03
G10
G11
G12
G13
G14
G15
G16
G20
G33
G61
G62
G63
G64
G65
G66
G67
G69

KAAKGEWRICHTBEHANDELINGEN
Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)
Spieractiviteitsmeting en registratie
Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling
Niet-standaard beetregistratie
Scharnierasbepaling
Centrale relatiebepaling
Protrale/laterale bepalingen
Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie
Voor het behouden van beethoogte
Therapeutische positiebepaling
Beetregistratie intra-oraal
Aanbrengen front/hoektandgeleiding
Instructie spieroefeningen
Occlusale spalk
Repositiespalk
Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties
Indirect planmatig inslijpen
Biofeedbacktherapie
Behandeling triggerpoint
Opbeetplaat

H
H11
H16
H21
H26
H33
H35
H40
H41
H42
H43
H44
H50
H55
H59
H60
H65
H70
H75
H80
H85
H90

CHIRURGISCHE INGREPEN INCL. ANESTHESIE (DOOR TANDARTS)
Trekken tand of kies
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant
Kosten hechtmateriaal
Hechten weke delen
Hemisectie van een molaar
Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap
Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak
Verwijderen van het lipbandje of tongriempje
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting
Primaire antrumsluiting
Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling
Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling
Behandeling kaakbreuk, per kaak
Marsupialisatie
Primaire sluiting
Lappige fibromen, Schlotterkamm tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak
Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B

T

TANDVLEESBEHANDELINGEN - In het eerste jaar van de verzekering voor deze groep tot €500 vergoeding per kalenderjaar

T11
T12
T21
T22
T31
T32
T33
T41
T42
T43
T44
T57

Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus
Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus parodontiumstatus
Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element
Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element
Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling
Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling
Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling
Beperkt consult parodontale nazorg
Consult parodontale nazorg
Uitgebreid consult parodontale nazorg
Complex consult parodontale nazorg
Toepassing lokaal medicament
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T

TANDVLEESBEHANDELINGEN - In het eerste jaar van de verzekering voor deze groep tot €500 vergoeding per kalenderjaar

T60
T61
T70
T71
T72
T73
T74
T75
T76
T80
T81
T82
T83
T84
T85

Evaluatie-onderzoek met pocketstatus
Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus
Flapoperatie tussen 2 elementen
Flapoperatie per sextant (één zesde deel)
Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel)
Directe post-operatieve zorg, kort
Directe post-operatieve zorg, uitgebreid
Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus
Tuber- of retromolaarplastiek
Tandvleestransplantaat
Tuber- of retromolaarplastiek
Tandvleescorrectie per element
Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel)
Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)
Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per
element verrichting, gelijktijdig met flapoperatie
Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal
Kroonverlenging per element
Kroonverlenging per sextant
Directe post-operatieve zorg, kort
Directe postoperatieve zorg, uitgebreid
Pocketregistratie
Parodontiumregistratie
Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling
Behandeling tandvleesabces
(Draad)Spalk
Uitgebreide voedingsanalyse

T86
T87
T88
T89
T90
T91
T92
T93
T94
T95
T96
V
V15
V40
V50
V70
V71
V72
V73
V74
V80
V81
V82
V83
V84
V85
V91
V92
V93
V94

VULLINGEN - In het eerste jaar van de verzekering voor deze groep tot €300 vergoeding per kalenderjaar
Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal
Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie
medicament
Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje
Parapulpaire stift
Eénvlaksvulling amalgaam
Tweevlaksvulling amalgaam
Drievlaksvulling amalgaam
Meervlaksvulling amalgaam
Wortelkanaalstift
Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element
Eénvlaksvulling composiet
Tweevlaksvulling composiet
Drievlaksvulling composiet
Meervlaksvulling composiet

X
X21
X22
X23
X24
X25
X26
X34

MAKEN EN/OF BEOORDELEN FOTO'S
Kaakoverzichtsfoto
Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak
Beoordelen kaakoverzichtsfoto
Schedelfoto
Maken meerdimensionale kaakfoto
Beoordelen meerdimensionale kaakfoto
Beoordelen schedelfoto

Tand Preventief vergoedt de volgende preventieve tandheelkundige behandelingen, zonder maximum.
Prestatiecode

Omschrijving

C11
C13
C22
C80
M01
M02
M03
M30
M32
M40
X10
X11
V30 en V35

Controle
Consult
Aanvullende anamnese
Toeslag voor behandeling thuis
Preventieve voorlichting en/of instructie
Consult voor evaluatie van preventie
Gebitsreiniging
Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventitef) toedienen medicament
Onderzoek bacteriën en enzymen
Fluoridebehandeling
Röntgenfoto (niet voor orthodontie)
Beoordelen kleine röntgenfoto (niet voor orthodontie)
Sealing (aanbrengen van een beschermlaag)
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