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Tarieven mondzorg 2023

U25 Dit is het tarief voor tandheelkundige hulp aan patiënten die  
behandeld worden in de Wlz-instelling (in eenheden van vijf minuten). 
Het gaat hierbij om de daadwerkelijk gewerkte tijd (ofwel de totale 
patiëntgebonden tijd)

€ 15,14

U35 Dit is het tarief voor tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven 
in een Wlz-instelling maar behandeld worden in uw eigen praktijk  
(in eenheden van vijf minuten). Het gaat hierbij om direct patiënt- 
gebonden tijd (ofwel het aantal stoeluren)

€ 17,47

Tarieven mondzorg 2022

U25 Dit is het tarief voor tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld 
worden in de Wlz-instelling (in eenheden van vijf minuten). Het gaat 
hierbij om de daadwerkelijk gewerkte tijd (ofwel de totale patiënt- 
gebonden tijd)

€ 14,06

U35 Dit is het tarief voor tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven 
in een Wlz-instelling maar behandeld worden in uw eigen praktijk  
(in eenheden van vijf minuten). Het gaat hierbij om direct patiënt- 
gebonden tijd (ofwel het aantal stoeluren) 

€ 16,22

Geeft u de behandeling in een instelling?
Geeft u de behandeling in een instelling? Dan kunt u met WRK001 de gereisde kilometers van uw  
praktijkadres naar de instelling declareren. De vergoeding bedraagt maximaal € 0,28 per kilometer.

* voor maximale tarieven 2022 zie hier
* voor maximale tarieven 2023 zie hier

Tarieven mondzorg 2023

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_641110_22/2/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_715186_22/2/
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