
Kosten Paradontalebehandeling bij de mondhygiënist 2023 
 
De conditie van uw tandvlees is ingeschat en u blijkt parodontitis te hebben. Parodontitis is 
een tandvleesziekte waarbij kaakbot verdwijnt. Om uw kaakbot zo goed mogelijk op peil te 
houden, de ontsteking te minimaliseren en de gevolgen voor uw algehele gezondheid te 
beperken, is u voorgesteld om u te laten behandelen. 
 
Bij Tandartsenpraktijk Ochten-Opheusden werken de mondhygiënisten volgens de landelijk 
geldende paro-richtlijn. In het paro-traject is een bepaalde volgorde van handelen 
opgenomen om u van een zo hoog mogelijke kwaliteit te voorzien. 
 
De onderstaande codes zijn de declaratiecodes. U kunt bij uw verzekering vragen in 
hoeverre u deze codes vergoed krijgt. In de meeste aanvullende verzekeringen wordt het 
rond de 75-80 % vergoed tot een bepaald bedrag per jaar. In de praktijk beschikken we over 
software waarop we uw vergoeding in de meeste gevallen voor u kunnen checken. Dit is 
een service die wij kunnen verlenen maar wij kunnen niet verantwoordelijk worden 
gehouden voor eventuele fouten. U doet er daarom goed aan om zelf uw verzekering te 
bellen en deze declaratiecodes te noemen. Mocht u op dit moment niet in aanmerking 
komen voor vergoeding dan kunt u zich eventueel laten bijverzekeren. Wij mogen u niet een 
bepaalde verzekering adviseren. 
 
Daarnaast vindt u de omschrijvingen van de behandeling. Daarachter staat het maximum 
bedrag. Deze tarieven zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit opgesteld. 
 
Het eerste onderzoek 
 
T012  Onderzoek tandvlees        € 188,30 
 
Naast het klinisch meten van uw tandvlees moeten meestal ook röntgenfoto’s bekeken 
worden. Soms zijn de juiste foto’s al aanwezig, soms ook niet. 
Na dit onderzoek kan uw begroting verder gespecificeerd worden. 
 
Let op: de behandeling moet binnen een jaar starten. Anders moet het onderzoek opnieuw 
gedaan en gerekend worden. 
 
T012 mag niet samen met het periodiek mondonderzoek (de controle) in rekening worden 
gebracht. Zorgt u er dus samen met ons voor dat u deze twee onderzoeken niet met elkaar 
combineert 
 
Begeleiding mondhygiëne en oppervlakkige reiniging 
 
Voordat de diepe reiniging van start kan gaan, moeten er aan de volgende voorwaardes 
voldaan worden: 
 
 Het moet passen in het te behalen zorgdoel, zorgplan en uw wens. 
 U bent gemotiveerd om de behandeling te ondergaan. 


