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Declaratiecode Tarief  (€)
234003 72,11
234190 256,48
234191 38,60
234192 77,64
234196 184,79
239465 68,91
239475 57,31
239961 76,55
232152 163,93
234011 174,20
234084 99,24
234041 187,92
234050 151,92
235008 86,37
234092 193,21
234093 188,47
234070 260,83
238060 399,90
235021 217,41
239011 184,71
238062 314,04
239462 35,44
239472 137,55
239961 76,55
239962 97,92 Proefoperatie  op  model  (al  dan  niet  in  articulator)

Omschrijving

Plaatsen  elk  volgend  implantaat  (per  kaak,  excl.  kosten  implantaten)
Kleine  en/of  weinig  gecompliceerde  transpositie,  transpositie  van  huid  of  opschuifplastiek
Kosten  implantaten
Maken  röntgenfoto  (2D)  ten  behoeve  van  gebitsonderzoek  en/of  schedelonderzoek,  elk  maximaal  éénmaal  per  dag  te  declareren
Maken  meerdimensionale  kaakopname  (b.v.  cone  beam-CT  (CBCT))
Nemen  van  afdrukken  van  boven-  en  onderkaak  voor  studiemodellen  of  het  bruikbaar  maken  van  bestaande  gebitsprothesen  per  kaak

Apexresectie  per  kaak,  inclusief  één  behandelde  wortel  (inclusief  eventueel  noodzakelijke  wortelkanaalbehandeling,  kanaalvulling  en/of  apicale  afsluiting)
Apexresectie,  elke  volgende  wortel
Vrij  prepareren  van  een  geïmpacteerd  element
Vrij  prepareren  met  aanbrengen  van  een  ligatuur  of  extensie
Excisie  torus  palatinus  of  mandibularis  en/of  correctie  linea  mylohyoidea  of  processus  alveolaris  per  kaak
Plaatsen  van  eerste  permucosale  implantaat  (per  kaak,  excl.  kosten  implantaat)

Beoordelen  meerdimensionale  kaakopname  (b.v.  cone  beam-CT  (CBCT)),  inclusief  bespreking  met  de  patiënt
Nemen  van  afdrukken  van  boven-  en  onderkaak  voor  studiemodellen  of  het  bruikbaar  maken  van  bestaande  gebitsprothesen  per  kaak
Plastische  sluiting  oro-antrale  perforatie
Operatieve  verwijdering  van  grote  benigne  tumoren  en  cysten  in  kaak  of  weke  delen  (excl.  kaakcysten  groter  dan  1/4  van  het  kaakvolume,  zie  234012)
Kleine  verrichtingen,  zoals  uitgebreid  operatief  wondtoilet  (niet  als  nabehandeling  van  eigen  ingreep),  uitgebreide  proefexcisie  of  biopsie
Operatieve  verwijdering  van  één  of  meerdere  gebitselementen  of  één  of  meerdere  radices  of  een  corpus  alienum  per  kaakhelft  -  met  splijten  van  het  mucoperiost

Consult
Mandibulair  Repositie  Apparaat  (MRA)
Controlebezoek  MRA
Reparatie  MRA  met  afdruk
Tijdelijke  intra-orale  voorzieningen,  zoals  bijvoorbeeld  opbeetspalk,  beschermplaatje,  wafer,  Herbst,  inclusief  het  nemen  van  afdrukken
Beoordelen  röntgengebitsonderzoek  (2D),  ongeacht  aantal  en  soort  opnamen,  inclusief  eventuele  controlefoto(s)  en  inclusief  bespreking  met  patiënt  -  maximaal  éénmaal  per  dag  te  declareren


