Paroprotocol met prestatiecodes 2018
Dit document dient als leidraad om per behandeling de bijbehorende codes te
declareren. Tijdens de controle heeft uw tandarts de conditie van uw tandvlees
bepaald. Uw tandvlees krijgt een cijfer, uitgedrukt in DPSI score.
0 = Het tandvlees is gezond
1 = Het tandvlees is ontstoken, u heeft gingivitis
2 = Naast gingivitis heeft u ook tandsteen
3- = Afbraak van de steunweefsels, u heeft parodontitis (pocket >4mm en <6mm)
3+ = Parodontitis in combinatie met teruggetrokken tandvlees
4 = Een verdere verslechtering van situatie 3 (pocket 6mm of groter)
Bij een DPSI score van 1 of 2 wordt uw gebit gereinigd en krijgt u waar nodig instructies (M codes).
€ 12,39
€ 12,39

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie per 5 minuten
M03 Gebitsreiniging per 5 minuten

Bij een DPSI score van 3-, 3+ of 4 is een andere, uitgebreidere behandeling
noodzakelijk, dit is een Parodontale behandeling. Bij deze behandeling wordt tijdens de eerste
afspraak uw tandvlees onderzocht en wordt er een pocketstatus of parodontiumstatus gemaakt.
Verschillende metingen ten aanzien van uw tandvlees, kaakbot, bloedingen e.d. worden
geregistreerd. Naar aanleiding hiervan wordt een diagnose, prognose en behandelplan
opgesteld.
T11 Onderzoek van het tandvlees, pocketstatus, DPSI 3€ 146,43
T12 Onderzoek van het tandvlees, parodontiumstatus, DPSI 3+ en 4
€ 160,25
Alle tanden of kiezen die een pocket hebben die groter is dan 4 mm moet initieel behandeld
worden. Bij deze behandeling wordt tandplak en tandsteen boven en onder de tandvleesrand
verwijderd.
T22 Grondig reinigen van wortel, standaard, pockets 4-7 mm, per tand of kies
T21 Grondig reinigen van wortel, complex, pockets ≥ 8 mm, per tand of kies

€ 22,10
€ 29,84

3 maanden na de initiële behandeling volgt een herbeoordeling. Er wordt weer een
pocketstatus of parodontiumstatus gemaakt om te kijken of er verbetering is.
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële behandeling
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële behandeling

€ 85,65
€ 99,46

Om de bereikte resultaten in stand te houden is het van belang dat er regelmatig een
nabehandeling plaatsvindt. Afhankelijk van de conditie van uw tanden en kiezen en uw
zelfzorg bepalen we of deze recall (nazorg) elke 3, 4 of 6 maanden nodig is.
T41 Kort consult nazorg, goede hygiëne, vrijwel geen pockets
T42 Standaard consult nazorg, 1 of 2 pockets ≥ 5 mm
T43 Uitgebreid consult nazorg, pockets ≥ 5 mm, slechte mondhygiëne, geen
furcaties
T44 Complex consult parodontale nazorg, pockets ≥ 6 mm, furcaties

€ 58,02
€ 83,99
€ 111,62
€ 148,64

Elke 2 jaar wordt er een pocketstatus T60 of parodontiumstatus T61 gemaakt om te
beoordelen of vervolg nodig is binnen het paroprotocol (T-codes), of de ingeslagen weg en de
frequentie ervan (nog) de juiste zijn en of dat er geen problemen meer zijn.
T60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus, DPSI 0, 1, 2 en 3€ 146,43
T61 Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus, DPSI 3+ en 4
€ 160,25
Beiden worden samen met eenT41 & een T42, T43 of T44 gedeclareerd
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