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endodontologie

uw verwijzing naar endopraktijk groningen
Uw tandarts verwijst u naar de tandarts-endodontoloog van Endopraktijk Groningen. Hieronder leest u
wat u kunt verwachten.
hoe werkt de verwijzing?
Als wij de verwijsbrief van uw tandarts hebben ontvangen, bellen wij u om een afspraak te maken voor
een eerste onderzoek. Belangrijk: neem uw identiteitsbewijs en zorgpas mee. Gebruikt u medicijnen?
Neem dan ook een overzicht van uw medicijnen mee.
wat gebeurt er tijdens het eerste onderzoek?
Het eerste onderzoek duurt 20 tot 30 minuten. De tandarts-endodontoloog brengt eerst het probleem in
kaart waarvoor u bent verwezen. Wat is er aan de hand en hoe ernstig is het?
De tandarts-endodontoloog:

• vraagt u naar uw gezondheid. Dit heet ook wel de medische anamnese.
• vraagt u naar de klachten waarvoor u bent verwezen.
• voert testen en metingen uit om de oorzaak en de ernst van uw probleem te bepalen.
• maakt röntgenfoto’s van uw tand of kies als het nodig is.
Daarna stelt de tandarts-endodontoloog de diagnose en bespreekt zij met u de mogelijkheden voor
behandeling. Ook legt zij uit hoe groot de kans van slagen is. Een overzicht van de mogelijkheden en de
kosten krijgt u mee naar huis. Of wij sturen dit overzicht naar u op. Ook krijgt u een folder mee over de
behandeling. Als u akkoord gaat, kunt u afspraken maken voor de behandeling.
wat kost een eerste onderzoek?
Medische anamnese

code C22 (schriftelijke medische anamnese)

€ 20,44

Eerste onderzoek

code E02 (uitgebreid endodontisch consult)

€ 37,65 per tand of kies

Röntgenfoto

code X10 (kleine röntgenfoto)

€ 15,06 per foto

Een uitgebreid overzicht van de kosten voor behandeling bij Endopraktijk Groningen vindt u op
www.endopraktijkgroningen.nl/tarieven
wat is een tandarts-endodontoloog?
Een tandarts-endodontoloog is een tandarts die zich heeft gespecialiseerd in wortelkanaalbehandelingen,
de behandeling van tandletsels en alles wat met de zenuw in uw tanden en kiezen te maken heeft.
Alle in Nederland erkende tandarts-endodontologen zijn geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging
voor Endodontologie (NVvE).
heeft u vragen?
Stel uw vragen gerust aan de tandarts-endodontoloog. Of kijk op www.endopraktijkgroningen.nl
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