UW TANDARTSFACTUUR UITGELICHT

gezonde mond
tandartsenpraktijk

d

Tandartspraktijk Gezonde mon
Geelgors 1
3435 CA Nieuwegein
Telefoon: (030) 607 62 76
NL55RABO1111111111
BIG-nummer 010101010101
AGB-code 23232323

Petra Houtzager
Hakkersplein 34
2299 XD Waddersveld

Factuur
Factuurdatum 30-06-2016
Factuurnummer 2016100116

Petra Houtzager (14-02-1980)
Polisnummer 1122334455
BSN 554433221

omschrijving

element

Behandeldatum

code

23-06-2016

C11

23-06-2016

M03

Gebitsreiniging, per 5 minuten

23-06-2016

X10

Kleine röntgenfoto

36

23-06-2016

A10

Geleidings- of infiltratieverdoving
Tweevlaksvulling, composiet

V92

23-06-2016

1

3

bedrag

aantal
1

20,08

2

23,70

1

14,80

36

1

13,21

36

1

55,49

Periodieke controle

2

Totaal € 126,79
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Het ABC van de tandartsrekening

Deze letters komen, in combinatie met een cijfers, voor op uw tandarts
rekening. De letter geeft het onderwerp aan, het cijfer de specifieke
behandeling.
A
B
C
E
F
G

= verdoving
= roesje
= controle en consult
= wortelkanaalbehandelingen
= orthodontie
=	behandelingen van het
kaakgewricht
H = chirurgische ingreep

J =
M=
P =
R=
T =
U=
V =
X =

implantaten
preventie en mondzorg
kunstgebit
kronen en bruggen
tandvleesbehandelingen
uurtarieven
vullingen
röntgenfoto’s
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4
5

Kraak de codes
Op de tandartsrekening staan alle verrichtingen die de tandarts
heeft uitgevoerd. Elke verrichting heeft een eigen code, die bestaat
uit een letter en twee cijfers (zo staat C11 voor de periodieke controle).
Met behulp van de codes op de nota kunt u op
www.allesoverhetgebit.nl controleren of de bedragen juist zijn.
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Wat kost de tandarts?
De tandarts kan 2 soorten kosten in rekening brengen. De ene is voor de
behandeling, die bestaat uit een of meerdere verrichtingen die elk een code
hebben. De maximumtarieven hiervoor zijn vastgelegd door de overheid.
De andere is voor materiaal- en techniekkosten. Bij de meeste behandelingen
zijn deze inbegrepen. Bij het plaatsen van onder andere kronen en bruggen
worden deze echter apart in rekening gebracht. Hiervoor zijn geen maximum
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tarieven maar de tandarts mag alleen de inkoopkosten van de tandtechnische

Van 1.1 tot 4.8

materialen doorberekenen. Als patiënt heeft u het recht de inkoopfactuur

Elke tand heeft een eigen nummer.
Op de rekening kunt u dus ook
lezen welke tand is behandeld.
Let op: het melkgebit heeft een
andere nummering dan het
volwassen gebit.

daarvan in te zien.
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Vraag een begroting
Wanneer een behandeling duurder dan €250 is, is de tandarts

melkgebit

blijvend gebit

verplicht een offerte te geven. Maar ook voor behandelingen onder
dat bedrag kunt u uw tandarts gerust om een begroting vragen.

