
De website allesoverhetgebit.nl is een initiatief van de Nederlandse Maatschappij tot 

bevordering der Tandheelkunde (NMT). De NMT is dé beroepsorganisatie voor tandartsen en 

tandarts-specialisten in Nederland. Bij de NMT zijn 8.000 tandartsen aangesloten. De missie 

van de NMT is het bevorderen van de mondgezondheid van alle inwoners van Nederland en het 

bevorderen van de voorwaarden waaronder de beroepsgroep hoogwaardige tandheelkundige 

zorg kan verlenen. 

Met de website allesoverhetgebit.nl bieden de NMT en de bij de NMT aangesloten tandartsen 

en tandarts-specialisten u één bron waar u terecht kunt voor betrouwbare en onafhankelijke 

informatie over de mondgezondheid. 

Wenst u meer informatie of heeft u vragen met betrekking tot uw persoonlijke gebitssituatie? 

Uw tandarts of tandarts-specialist adviseert u graag!

Mede mogelijk gemaakt door:



Goede mondverzorging is belangrijk. Een gezond en verzorgd gebit draagt bij aan een goede 

eerste indruk. Onderzoek wijst uit dat een gezonde mond een sterke relatie heeft met de algehele 

gezondheid. Regelmatige controle van uw gebit door de tandarts is een eerste stap naar een 

gezonde mond. Dit helpt uw gebit gezond te houden en voorkomt problemen in de mond. 

Op allesoverhetgebit.nl vindt u alle informatie over het gebit! Tips voor een gezonde mond, 

informatie over tandartsbehandelingen en over aandoeningen die in uw mond kunnen voorkomen. 

Uw tandarts(-specialist) geeft u graag verdere informatie die is toegespitst op uw situatie!

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een 

behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met 

een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld, dat is vastgesteld door de overheid. 

In sommige gevallen staat op de rekening uitsluitend een code vermeld, maar wat betekent 

deze code? En wat krijgt u eigenlijk vergoed door uw verzekering?

Op allesoverhetgebit.nl vindt u informatie over de tandartsrekening en vergoedingen. 

Alles over mondgezondheid

Mocht er toch nog iets niet duidelijk zijn, vraag het gerust aan uw tandarts(-specialist).

Voor tandartskosten die buiten de basisverzekering vallen kunt u zich aanvullend verzekeren. 

Wilt u weten waar u op kunt letten bij het maken van een keuze voor een aanvullende 

tandartsverzekering? Wilt u eens bekijken of uw huidige aanvullende tandartsverzekering 

nog voldoet aan uw persoonlijke situatie en wensen? Op allesoverhetgebit.nl kunt u alle 

beschikbare tandheelkundige verzekeringspolissen raadplegen en vindt u antwoord op veel 

van uw vragen!

Alles over tandheelkundige 
vergoedingen en verzekeringen

Alles over de 
tandartspraktijk

Kwaliteit

Als patiënt vertrouwt u op de kennis en kundigheid van uw tandarts. U verwacht dat uw 

tandarts de praktijk op orde heeft, zich ontwikkelt, investeert in apparatuur en dat uw 

tandarts persoonlijke aandacht voor u heeft. Kortom, een tandarts die staat voor optimale 

mondzorg. Informatie over kwaliteit en normen vindt u op allesoverhetgebit.nl.

Beroepen in de tandartspraktijk

Wie komt u tegen in de tandartspraktijk? Door wie wordt u behandeld en is deze persoon 

daartoe bevoegd? U wilt er natuurlijk op kunnen vertrouwen dat uw gebit in goede handen is. 

Op allesoverhetgebit.nl vindt u onder andere informatie over verschillende tandheelkundige 

beroepen en hun taken. Twijfelt u of is er iets onduidelijk? Doe dan uw mond open bij de 

tandarts(-specialist)!


