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Nza codes 2023 

 

code  omschrijving     bedrag 
  

A10  Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire 

verdoving per 2 elementen   €   16,23  

A15  Oppervlakte verdoving per kaakhelft €     8,44  

C001  Consult ten behoeve van een intake €   49,35  

C002  Periodieke controle    €   24,67  

C003  Probleemgericht consult         €   24,67 

C010  Schriftelijke m6edische anam6nese €   24,67 

C012 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het 

integrale behandelplan   € 116,88  

C013  Studiemodellen t.b.v. behandelplan €   32,47 

C014  Pocketregistratie    €   38,96 

C015  Parodontiumregistratie     €   77,92  

C020  Mondzorg aan huis toeslag  €   19,48  

C021  Toeslag avond, nacht en weekend  €   27,27 

C90  Niet nagekomen afspraak,  

per vijf minuten    €   14,56  

CA  Candita Test     €   61,66  

CT  Caries Test     €   61,66 

IST Impl. Screening Test    €   67,76 

M01  Preventieve voorlichting en/of instructie,  

per vijf minuten    €   14,56 

M02  Consult voor evaluatie van preventie,  

per vijf minuten    €   14,56 

M03  Gebitsreiniging, per vijf minuten  €   14,56 

M05  Niet-restauratieve behandeling van cariës in 

het melkgebit     €   29,22 

M30  Behandeling van gevoelige  

tandhalzen/toed. medicament  

per element       €     6,49  

M32  Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch  

onderzoek (excl laboratoriumkosten)  €   19,48 

M40  Fluoridebehandeling per kaak   €   16,23 

PDT  Parodontitis DNA-based test, inclusief  

laboratoriumkosten    €   66,18 

PGT  Parodontitis genotype test, inclusief  

laboratoriumkosten    €   68,29 

PIDT  Peri-impl. DNA Test    €   66,18  

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

code omschrijving     bedrag 
 

T012  Onderzoek van het tandvlees met  

parodontiumstatus    € 188,30               

T021  Grondig reinigen wortel, complex  €   35,06 

T022   Grondig reinigen wortel, standaard  €   25,97 

T032  Evaluatie initiële behandeling/chirurg of  

herbeoordeling met parodontiumstatus  € 116,88 

T033  Bespreken vervolgtraject na evaluatie of 

herbeoordeling     €   71,42 

T042  Consult parodontale nazorg   €   98,70 

T043  Uitgebreid consult parodontale nazorg  € 131,16 

T044  Complex consult parodontale nazorg  € 174,67 

T161  Bacteriologisch onderzoek t.b.v. 

tandvleesbehandeling excl. lab. kosten €   45,45 

T162  Behandeling tandvleesabces   €   87,66 

T163 Toepassing lokaal medicament, ongeacht het  

aantal elementen    €   70,13 

T165 Uitgebreide voedingsanalyse   €   64.93 

U05  Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare 

patiënten per 5 minuten   €   17.06 

U025 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten 

die behandeld worden in Wlz-instelling in  

eenheden van vijf minuten   €   14.79 

U035 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten 

die verblijven in de Wlz-instelling en  
behandeld worden in de eigen praktijk van de 

zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten €   17.06 

V30     Fissuurlak, eerste element  

(sealen incl. etsen)   €   29.22 

V35  Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde 

zitting (sealen incl. etsen)   €   16.23  

V40  Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude 

vullingen, per element    €     6.49 

V50  Droogleggen van elementen door middel van een 

rubberen lapje     €   12,99 

X10  Maken en beoordelen kleine röntgenfoto €   18.18 

X11  Beoordelen kleine röntgenfoto  €   13.64 

 

 


