Bijlage 5 bij de Regeling Medische zorg Oekraïne
Noodhulplijst Tandheelkunde
Omschrijving noodhulp voor RMO verzekerden van 18 jaar of ouder
Onder noodhulp wordt in dit verband verstaan: het verhelpen van acute ernstige pijnklachten
en/of aanzienlijk verlies van de kauwfunctie, waarbij uitgangspunt voor de hulp is het met zo
eenvoudig mogelijke middelen zoveel mogelijk behouden van de actuele functie van het
gebit, zo nodig met behoud van de aanwezige functionele elementen. Nadrukkelijk wordt
hieronder niet gebitsregulering verstaan.
Toestemming van RMO is vereist bij :
behandeling onder narcose;
als een Zorgaanbieder een volledige uitneembare gebitsprothese voor boven- en/of
onderkaak maakt;
een vervangingsprothese voor boven- en/of onderkaak die binnen 6 jaar vervangen
dient te worden (uitgezonderd de immediaatprothese, daar is de termijn 1 jaar);
behandeling op locatie;
bijzondere tandheelkunde;
hogere kosten dan € 250.
Verzekerden tot 18 jaar kunnen aanspraak maken op de zorg die is opgenomen in de RMO.
Kijkt u voor meer informatie op onze website www.rmoekraine.nl
RMO verzekerden van 18 jaar en ouder kunnen aanspraak maken op een limitatief
aantal verrichtingen.

Consultatie en diagnostiek
C003
Consult niet zijnde een periodieke controle
C021
Toeslag voor avond, nacht en weekeind
Maken en/of beoordelen foto’s
X10
Kleine röntgenfoto (max 6 stuks per jaar)
Preventieve mondzorg (om de klacht te verhelpen)
M03
Gebitsreiniging (max 6 stuks per jaar)
Verdoving
A10
Geleidings- en/of infiltratie verdoving (max 1x per element)
Vullingen
V50
Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje
V71
Eénvlaksvulling amalgaam
V72
Tweevlaksvulling amalgaam
V73
Drievlaksvulling amalgaam
V74
Meervlaksvulling amalgaam
V81
Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
V82
Tweevlaksvulling Glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
V83
Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
V84
Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
V91
Eénvlaksvulling composiet
V92
Tweevlaksvulling composiet
V93
Drievlaksvulling composiet
V94
Meervlaksvulling composiet
Wortelkanaalbehandelingen (Er mogen maximaal 2 wortelkanalen behandeld worden,
molaren zijn uitgesloten)
E04
Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten
E13
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal
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E14
E85
E19
E77
E78

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
Elektronische lengtebepaling
Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting
Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal
Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal (maximaal 1 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
P042
Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur
Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat
P045
vervangen element (maximaal 8x per kaak)
P023
Noodkunstgebit
P020
Volledig kunstgebit bovenkaak
P021
Volledig kunstgebit onderkaak
P022
Volledig kunstgebit boven- en onderkaak
P040
Individuele afdruk bij een volledige prothese
P043
Frontopstelling in aparte zitting
Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak
P060
Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak
P062
Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak
P063
Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak
P068
Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak
P069
Partiële prothese tot max 4 elementen, op voorwaarde dat er een frontelement
P001
in de prothese is opgenomen
Partiële prothese met 5- 13 element, op voorwaarde dat er een frontelement in
P002
de prothese is opgenomen
P064
Opvullen partiële prothese indirect
P065
Opvullen partiële prothese direct
P070
Reparatie partiële prothese zonder afdruk
P071
Reparatie partiële prothese met afdruk
Overig
R74
Opnieuw vastzetten niet plastische restauratie
C90
Niet nagekomen afspraak (De gereserveerde tijd tot max 60 minuten)
Opmerkingen:
- Voor M3’s (verstandskiezen) is alleen de H11 of H16 van toepassing
- Voor de M1’s en M2’s (16,17,26,27,36,37,46,47) geldt dat endodontische
behandelingen niet zijn toegestaan
- Erosie en slijtage vallen niet onder de aanspraak
- Kronen, bruggen en orthodontie worden niet vergoed
- De zorgaanbieder kan alleen zorg aan verzekerden verlenen die binnen een straal van
50 kilometer rond de praktijk verblijven.
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