
 
 
   

 EERSTE ONDERZOEK ENDODONTOLOGIE  

E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult (per tand / kies) € 43,21 

E03 Consult na tandheelkundig ongeval (per tand / kies) € 33,95 

X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto € 17,28 

X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 12,96 

   

 WORTELKANAALBEHANDELING  

 Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit  

E60 Geheel over gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel* €   49,38 

 Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt  

E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten €   49,71 

E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 111,10 

E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 160,48 

E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 209,86 

E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 259,24 

E85 Elektronische lengtebepaling €   15,43 

E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting €   18,52 

 Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen  

E51 Verwijderen van kroon of brug (per element) €   37,03 

E52 Moeilijke wortelkanaalopening €   30,86 

E53 Verwijderen van wortelstift (per kanaal) €   43,21 

E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal (per kanaal) €   30,86 

E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal (per kanaal) €   30,86 

E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade (per kanaal)* €   43,21 

E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie (per element) €   30,86 

 Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt  

E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar 

biokeramisch materiaal* 

€   46,29 

 Bleken  

E90 Inwendig bleken, eerste zitting €   49,38 

E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting €   18,52 

 Behandeling trauma-element  

E40 Directe pulpa-overkapping €   30,86 

E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval €   12,34 

E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval (per verbinding)* €   24,69 

E44 Verwijderen spalk (per element) €     6,17 

 Aanbrengen rubberdam  

E45 Aanbrengen rubberdam €   12,34 

 Gebruik operatiemicroscoop  

E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling (per zitting) €   83,33 

 Maken en/of beoordelen foto’s  

X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto €   17,28 

 Verdoving  

A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving €   15,43 

 Vullingen  

V81 Eénvlaksvulling glasionomeer €   38,27 

E88 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen €   61,72 

V91 Eénvlaksvullling composiet €   49,38 

V92 Tweevlaksvullling composiet €   64,81 

V93 Drievlaksvullling composiet €   77,15 

V94 Meervlaksvullling composiet €   98,76 

V80 Wortelkanaalstift (per stift)* €   21,60 



V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element* €     9,26 

   

 CHIRURGIE / APEXRESECTIE  

E87 Gebruiksklaar maken praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling €   61,72 

E31 Snij- / hoektand € 123,45 

E32 Premolaar € 172,83 

E33 Molaar € 222,20 

E34 Aanbrengen retrograde vulling* €   24,69 

E37 Kijkoperatie €   74,07 

   

 EVALUATIE  

C003 Consult €   23.45 

X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto €   17.28 

   

 * De materiaalkosten worden apart in rekening gebracht en liggen tussen € 15,00 - € 45,00  

   

   

 Disclaimer: bovenstaande informatie is ontleend aan en is een gedeelte van de officiële 

tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. De KNMT is niet aansprakelijk voor 

fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik 

van de gegevens. 

 

   
 Laatst gewijzigd op 01-01-2022  

 


