
Svp  dit formulier + ingevulde gezondheidsvragenlijst meenemen en inleveren bij de balie vóór aanvang van uw afspraak. 

 

 

 
Geachte heer, mevrouw,  
 
Op basis van de verwijzing van uw eigen tandarts heeft u bij ons een afspraak gemaakt voor een intake-
afspraak (zie bijgaande afspraakbevestiging). 
 
Met deze brief informeren wij u graag over het verloop van deze intake-afspraak en eventuele verdere 
behandeling in onze praktijk.  Tevens voegen we ter volledigheid de folder “Parodontitis” toe. 
 
Uiteraard zijn aan de intake-afspraak kosten verbonden. Deze kosten bestaan in principe uit: 
T12 (€ 152,69) Mondonderzoek; metingen van tandvlees, tanden en kiezen. Tevens valt onder deze code 
het vaststellen van de diagnose, de prognose, het behandelplan, de begroting en correspondentie met 
uw huistandarts.  
X21 (€ 63,18) grote röntgenoverzichtsfoto van de gehele mond. 
X10 (€ 14,74 per foto) kleine foto van specifieke plaats in de mond. 
 
De Parodontoloog bepaalt hoeveel kleine röntgenfoto’s er nodig zijn om tot een goede beoordeling  te 
komen. Indien u bij uw eigen tandarts recent foto’s heeft laten maken kunt u vragen of deze digitaal naar 
ons doorgestuurd kunnen worden: balie@ppia.nl dan worden die foto’s ook door ons gebruikt. 
 
Begroting 
Tijdens de intake legt de parodontoloog uit wat de bevindingen zijn en welke behandeling voor u van 
toepassing is. Van dit behandelplan wordt een gedetailleerde begroting gemaakt. Uw huistandarts krijgt 
een schriftelijk verslag met kopieën van de metingen en de röntgenfoto’s.  De begroting kunt u 
voorleggen aan uw verzekering. De verzekering kan dan aangeven wat u vergoed krijgt en wat u 
eventueel zelf moet betalen. Als er onzekerheden zijn m.b.t. de begroting of de behandeling, kunt u een 
beroep doen op de zorgconsulente van onze praktijk. Zij kan u helpen met al uw vragen over 
verzekeringen of vergoedingen en kan de begroting met u doornemen. Zijn er nog vragen m.b.t. de 
daadwerkelijke behandeling dan legt zij die voor aan de Parodontoloog. 
 
 
Onze praktijk hanteert de tarieven gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Er kan een afwijkend 
tarief gehanteerd worden als de praktijk aanvullende afspraken gemaakt heeft met uw verzekeraar.  
 
Voor meer informatie en de routebeschrijving kunt u terecht op onze website: www.ppia.nl  
 
_______________________________________________________________ 
 
Ondergetekende verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de bovenstaande informatie 
 
Naam en geboortedatum:  
 
Handtekening:      Datum: 

mailto:balie@ppia.nl
http://www.ppia.nl/

