
 
 

Noodhulplijst RMA 2018 
 
 
Consultatie en diagnostiek  
 C11 Intakeconsult voor asielzoekers  
 C13 Probleemgericht consult 
 C85 Weekendbehandeling  
 C86 Avondbehandeling  
 C87 Nachtbehandeling  

 
 
Maken en/of beoordelen foto’s  
 X10 Kleine röntgenfoto  

 
 
Preventieve mondzorg (om de klacht te verhelpen met een maximum van 6x)  
 M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten  

 
 
Verdoving  
 A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving  

 
 
Vullingen  
 V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje  
 V71 éénvlaksvulling amalgaam  
 V72 tweevlaksvulling amalgaam  
 V73 drievlaksvulling amalgaam  
 V74 meervlaksvulling amalgaam  
 V81 éénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer  
 V82 tweevlaksvulling Glasionomeer/glascarbomeer/compomeer  
 >V83 drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer  
 V84 meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer  
 V91 éénvlaksvulling composiet  
 V92 tweevlaksvulling composiet  
 V93 drievlaksvulling composiet  
 V94 meervlaksvulling composiet  

 
 
Wortelkanaalbehandelingen (er mogen maximaal 2 wortelkanalen behandeld worden, molaren zijn uitgesloten)  
 E01 Wortelkanaalbehandeling consult  
 E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten  
 E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal  
 E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen  
 E85 Elektronische lengtebepaling  
 E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting  
 E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal  
 E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal  
 E45 Aanbrengen rubberdam  

 
 
 
 



Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)  
 H11 Trekken tand of kies  
 H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant  

 
 
Kunstgebitten  
 P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur  
 P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat vervangen element  
 P45 Noodkunstgebit 
 P21 Volledig kunstgebit bovenkaak  
 P25 Volledig kunstgebit onderkaak  
 P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak  
 P36 Individuele afdruk zonder randopbouw  
 P14 Individuele afdruk met randopbouw  
 P37 Frontopstelling in aparte zitting  
 P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur  
 P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit  
 P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw  
 P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw  
 P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw  
 P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw  
 P07 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk  
 P08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk  

 
 
Overig  
 C90 Niet nagekomen afspraak  

 
 


