Informatiebrief “Preventie Mondzorg”
Geachte heer/mevrouw,
Middels deze brief willen wij u graag informeren omtrent de inhoud en facturatie van de ‘preventieve
mondzorg’ binnen onze praktijk. U bent, in veel gevallen al jaren, onder behandeling bij de
mondhygiëniste of preventie assistente voor het behandelen én voorkomen van tandvlees ontsteking;
ook wel gingivitis genoemd. De behandeling hiervan wordt ‘preventie mondzorg’ genoemd en de
bijbehorende verrichtingencodes kunt u in onze tarievenlijst terugvinden onder het kopje “preventieve
mondzorg”.
Preventieve mondzorg is erop gericht om de tandvleesontsteking te verhelpen én onder controle te
houden in het nazorgtraject. Kernpunten in het uitvoeren van preventieve mondzorg zijn:
• mondhygiëne instructie: het aanleren c.q. bijsturen van een juiste manier van gebitsverzorging.
• gebitsreiniging:
het verwijderen van tandsteen, (rook)aanslag en plaque.
De mondhygiëniste of preventie assistente instrueert u hoe u op een juiste wijze moet poetsen,
stokers en/of ragers dient te gebruiken en zo nodig aanvullende hulpmiddelen.
Na afronding van deze instructie wordt m.b.v. (elektrisch) instrumentarium al het aanwezige tandsteen
en (rook) aanslag verwijderd. Ter afronding wordt uw gebit gepolijst zodat alle resterende plaque
verwijderd is.
De Nederlandse Zorg Autoriteit (N.Z.A.) heeft een aantal verrichtingencodes opgesteld op basis
waarvan wij u deze behandeling in rekening mogen brengen. Aan de hand van deze
verrichtingencodes hebben de meeste verzekeraars ook hun vergoedingensysteem opgesteld. Wij
hanteren binnen onze praktijk dan ook de richtlijnen van de grootste verzekeraars om deze
behandeling voor u zo goed mogelijk vergoed te krijgen.
De declaratie gaat uit van een gemiddelde tijdsbesteding voor enerzijds de instructie mondhygiëne en
anderzijds de verwijdering van het tandsteen, aanslag en de plaque. Een preventieve
mondzorgbehandeling duurt gemiddeld 30 minuten waarvan er gemiddeld 5-10 minuten besteed
wordt aan de mondhygiëne instructie en 20-25 minuten aan de gebitsreiniging. Het kan voorkomen
dat er bij sommige patiënten wat meer tijd benodigd is voor de instructie en bij anderen weer iets meer
tijd besteed wordt aan de gebitsreiniging (bv als er veel ‘hardnekkig’ tandsteen aanwezig is en/of veel
aanslag). De behandelend mondhygiëniste of preventieassistente kan, afhankelijk van uw individuele
zorgbehoefte, binnen deze 30 minuten hierin variëren zodat u uiteindelijk optimaal behandeld wordt.
Uw factuur is altijd opgebouwd uit (een aantal van) de volgende 2 verrichtingencodes:
• Preventieve voorlichting en/of instructie:
• Gebitsreiniging:

code M01
code M03

(per 5 minuten)
(per 5 minuten)

De kosten van de behandeling zijn gebaseerd op de overheadkosten van onze praktijk welke worden
doorberekend op basis van de behandeltijd die er in totaal aan uw gebit besteed wordt. Mocht u nog
vragen en/of opmerkingen hebben dan vernemen wij dit graag van u.
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