
Begroting Wortelkanaalbehandelingen (1-4 kanaal)

Consult bij endodontoloog: C28 € 97,18
(tarief is € 3,00 per ingeplande minuut,
meestal wordt 20 min. ingepland.)

Starten wortelkanaalbehandeling o.a. bij acute pijn:
Consult E01 /-E02 € 20,52 - € 37,79
Gebruik microscoop E86 € 72,89
Insluiten calciumhydroxide E19 € 16,20
Tijdelijke vulling V11-V14 € 21,60 - € 64,79
Cofferdam V50 € 10,80
Verdoving A10 € 13,50
Rontgenfoto’s (2x) X10 € 30,24

€ 185,75 - € 246,21

Bij het starten kunnen de toeslagen E51 t/m E57 in rekening worden gebracht
bij moeilijke behandelingen. Het kan voorkomen dat het starten moet worden herhaald i.v.m.
aanhoudende pijn. In dat geval worden de codes opnieuw berekend. Dit is in ongeveer 5% van
de situaties het geval.

Wortelkanaalbehandeling
Consult E01 /-E02 € 20,52 - € 37,79*
Wortelkanaalbehandeling E116 € 183,57
Gebruik microscoop E86 € 72,89
Toeslag instrumenten E04 € 45,50
Elektronische lengtebepaling E85 € 13,50
Cofferdam V50 € 10,80
Verdoving A10 € 13,50
Rontgenfoto’s (3x-4x) X10 € 45,36**

Vulling V11-V14 € 21,60 - € 64,79
€ 427,24 - € 487,70

De begroting is opgesteld voor een 3 kanaals behandeling
minderkosten 1 kanaal € 86,39
minderkosten 2 kanaal € 43,20
meerkosten 4-kanaal € 43,19

Toeslagen voor moeilijke behandelingen
Voor moeilijke behandelingen worden de codes E51 t/m E64 in rekening gebracht. Kosten
kunnen oplopen van € 27,00 tot ongeveer € 350,00
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Bij behandeling in meerdere zittingen worden de volgende
codes extra in rekening gebracht:
Gebruik microscoop E86 € 72,89
Cofferdan V50 € 10,80
Verdoving A10 € 13,50
Tijdelijke vulling V11 € 21,60

€ 118,79
Bij een behandeling in meerdere zittingen gaat het vaak om moeilijke behandelingen
waardoor ook de toeslagen voor moeilijke behandelingen van toepassing zijn.

Herbehandeling:
Bij een herbehandeling kunnen de volgende codes extra worden berekend:
verwijderen kroon (E51) / verwijderen stift (E53) / verwijderen vulmateriaal (E54) / iatrogene
schade (E56): kosten: € 27,00 – 323,97. Vaak worden ook de codes voor moeilijke
behandelingen berekend.

Totale kosten wortelkanaal behandelingen

Wortelkanaalbehandelingen zijn dure behandelingen. Bij een een kanaal element zijn de
kosten gemiddeld rond € 450,00, twee-kanaals: € 500,00, drie-kanaals € 550,00 en
vierkanaals € 600,00. Herbehandelingen liggen meestal ongeveer 25%-50% hoger.

Overige

Kijkoperatie

Gebruik microscoop E86 € 72,89
Kijkoperatie E37 € 64,79
Tijdelijke vulling V11-V14 € 21,60 - € 64,79
Cofferdam V50 € 10,80
Verdoving A10 € 13,50
Röntgenfoto X10 € 15,12

€ 198,70 - € 241,89***

Chirurgie

Steriel maken praktijkruimte E87 € 53,99
Gebruik microscoop E86 € 72,89
Element E31-E33 € 107,98 – 194,37
Retrograde vulling (MTA) E34 € 21,60 + materiaal € 40,00

€ 296,46 - € 382,85****

* alleen indien niet eerder berekend.
** aantal foto’s afhankelijk van de behandeling (meestal 3-5 foto’s)
*** zonder chirurgie vervalt de code E37
**** E34 per kanaal, kosten kunnen derhalve hoger worden.


