
 
 
 

Kosten behandeling bij de paro-preventie assistent 2021 
 
U bent bij de tandarts geweest voor een eerste screening van de conditie van het tandvlees.  Het blijkt 
dat uw tandvlees ontstoken is. Om een parodontitis te voorkomen, moet de ontsteking behandeld 
worden. Parodontitis is een gevorderde tandvleesontsteking dat het kaakbot aantast. 
 
Bij M2 tandartsen werken de paro-preventie assistenten volgens het landelijke behandel/paro protocol 
opgesteld door de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Parodontologie). De paro- preventie assitente 
is een preventieassistente met een geaccrediteerde opleiding tot paro- preventie  assistent. 
 
Voor de behandeling, moet aan de volgende voorwaarde voldaan worden: 

• Het moet passen in het te behalen zorgdoel, zorgplan en uw wens. 

• U bent gemotiveerd om de behandeling te ondergaan. 

• U heeft een medische anamnese lijst ingevuld. 

• U gaat akkoord met de financiële kosten. 

• Om de behandeling succesvol te laten verlopen en te werken naar een gezonde 

mondsituatie, zullen een aantal afspraken nodig zijn om het gewenste resultaat te 

behalen en uiteindelijk ook te behouden. 

 
 
 
Het eerste onderzoek 

 
40 minuten  
Parodontiumstatus T012     € 50,00  
Het meten van de pocketdiepte en de aanhechting, het noteren van het mondhygiëne niveau.  
Reinigen van het wortel oppervlak 3x T022   € 72,36 
Ook wel initiële behandeling genoemd. 
Pockets : verdiepte ruimte tussen de tand en het tandvlees 

 
60 minuten 
Parodontiumstatus T012     € 50,00 
Reinigen van het wortel oppervlak 5x T022   € 120,60 
 

 
De evaluatie 

 
Na 3 maanden volgt er weer een onderzoek van het tandvlees om het resultaat van de behandeling 
vast te leggen. Dit wordt met u besproken. 
40 minuten  
Evaluatieonderzoek T032    € 20,00 
Bespreking T033     € 10,00 
Consult parodontale nazorg T042      € 91,64 
 
 
De nazorg 
 
30 minuten 
De nazorg blijft altijd nodig, tijdens de evaluatie wordt met u besproken wat het beste recall termijn is 
om de gezondheid van het tandvlees stabiel te houden. 
T042 Standaard nazorg    € 91,64 
Pockets zijn gereduceerd tot 5mm. Deze behandeling kan door de Paro-preventie assistente gedaan 
worden. 
 



 
 
 
 
 
Herbeoordeling 
 
40 minuten 
Een keer per 2 jaar moet het parodontiumonderzoek opnieuw gedaan worden. 
Evaluatieonderzoek T032    € 20,00 
Bespreking T033     € 10,00 
Consult parodontale nazorg T042      € 91,64  
  
Als blijkt dat de pockets zijn gereduceerd en er geen ontsteking meer aanwezig is, kan de 
gebitsreiniging uitgevoerd worden door de preventie assistente. Er worden dan M-codes 
gedeclareerd.  
 
De bovenstaande codes zijn de declaratie codes. Bij de verzekering kunt u vragen in hoeverre deze 
codes vergoed worden. De meeste aanvullende verzekeringen vergoeden 75-80% tot een bepaald 
bedrag. Bij M2 tandartsen kunnen we uw vergoeding in de meeste gevallen checken. Dit is een 
service die wij verlenen maar wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten. 
 
 
 
 

 


