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Endodontische behandeling tandarts François 

 
 
Code   Verrichting          Tarief 
 
C13 Probleemgericht consult           €  22,16 
C22 Schriftelijke medische anamnese         €  22,16 
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan     € 104,95 
C90 Niet nagekomen afspraak        €  ……. 
          Indien de afspraak niet of niet tijdig (uiterlijk 24 uur) tevoren is afgezegd,  
              kan de vrijgevallen tijd in rekening worden gebracht in redelijkheid  
              van 0-100% van het bedrag van de voorgenomen behandeling.  
              Hierbij wordt er van uitgegaan dat in de gereserveerde tijd  
              geen andere patiënten konden worden behandeld of andere  
              werkzaamheden konden worden verricht.  
 
X10 Kleine röntgenfoto         €  16,33 
X11     Beoordelen kleine röntgenfoto       €  12,24 
X21 Kaakoverzichtsfoto         €  69,97 
X23     Beoordelen kaakoverzichtsfoto       €  25,66 
 
A10 Geleidings- en/of infiltratieverdoving       €  14,58 
 
E01 Wortelkanaalbehandeling consult       €  22,16 
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult     €  40,82 
E03 Consult na tandheelkundig ongeval       €  32,07 
E04 Toeslag kosten bij gebruik roterend nikkel-titanium instrumenten   €  47,90 
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal    € 104,95 
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen    € 151,60 
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen    € 198,24 
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen   € 244,89 
E19 Insluiten Calciumhydroxide per element per zitting     €  17,49 
E37 Kijkoperatie          €  69,97 
E40 Directe pulpa-overkapping        €  29,15 
E42 Terugzetten van verplaatst element na tandheelkundig ongeval   €  11,66 
 



E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval,    €  23,32 
excl. materiaalkosten  

E44 Verwijderen spalk         €    5,83 
E45 Aanbrengen rubberdam        €  11,66 
E51 Verwijderen van kroon of brug       €  34,98 
E52 Moeilijke wortelkanaalopening       €  29,15 
E53 Verwijderen van wortelstift        €  40,82 
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal per kanaal    €  29,15 
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal, per kanaal   €  29,15 
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade     €  40,82 
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie    €  29,15 
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen pulpaweefsel     €  46,65 
E61 Behandelen van open wortelpunt met Ca(OH)2, eerste zitting   €  81,63 
E62 Behandelen van open wortelpunt met Ca(OH)2 elke volgende zitting  €  52,48 
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA),    €  43,73 

excl. materiaalkosten 
E64 Afsluiten van open wortelpunt       €  46,65 
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement      €  46,65 
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal     €  58,31 
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal    €  29,15 
E85 Elektronische lengtebepaling        €  14,58 
E86 Gebruik van operatiemicroscoop bij een wortelkanaalbehandeling   €  78,71 
E87 Gebruiksklaar maken van een praktijkruimte voor een    €  58,31  

chirurgische wortelkanaalbehandeling 
E90 Inwendig bleken, eerste zitting       €  46,65 
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting       €  17,49 
 
V81 Eenvlaksvulling glasionomeercement/glascarbomeer/compomeer   €  36,15 
V82 Tweevlaksvulling glasionomeercement/glascarbomeer/compomeer  €  50,73 
V83 Drievlaksvulling glasionomeercement/glascarbomeer/compomeer   €  62,39 
V84 Meervlaksvulling glasionomeercement/glascarbomeer/compomeer  €  82,80 
V91 Eenvlaksvulling composiet        €  46,65 
V92 Tweevlaksvulling composiet        €  61,22 
V93 Drievlaksvulling composiet        €  72,88 
V94 Meervlaksvulling composiet         €  93,29 
V50 Droogleggen van elementen d.m.v. een rubberen lapje    €  11,66 
V80 Wortelstift, excl. materiaalkosten       €  20,41 
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element,     €    8,75 

excl. materiaalkosten  
 
R31 Opbouw plastisch materiaal        €  58,31 
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties, excl. materiaalkosten  €  23,32 
R77     Moeizaam verwijderen van kroon- en brugwerk per element   €  29,15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


