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DE TANDARTS

Ik heb tandpijn, wat doe ik?

Je zoekt bij welke tandarts je terecht kan. 
Je vindt een lijst van alle tandartsen in je buurt 
op de website van sociaal Brussel (sociaal.
brussels) of van het RIZIV (ondpanon.riziv.
fgov.be/SilverPages/nl). 

Je belt naar de tandarts.
De eerste keer kan je vragen of:

• de tandarts aan conventietarief werkt.
• de tandarts de derdebetalersregeling 

toepast.

Je zegt wat je probleem is.
De tandarts zegt op welke dag en welk uur je 
op afspraak kan komen.

Wat doe ik op de afspraak?
 
Je neemt zeker mee naar de tandarts:

• Je identiteitskaart of dringende medische 
kaart of ISI+kaart.

• Geld: cash of je bankkaart als je bij je 
tandarts elektronisch kunt betalen.

• Een briefje mutualiteit (voor kinderen).

Je vertelt je probleem aan de tandarts.
De tandarts onderzoekt je mond en je tanden 
en behandelt je probleem.

Wat als ik niet op de afspraak 
geraak? 

Indien je toch niet op je afspraak aanwezig 
kan zijn, bel je best 24 uur op voorhand om dit 
te laten weten! 
Zo niet loop je het risico dat je voor de 
gemiste afspraak moet betalen.

Wat betaal ik bij de tandarts?

Je betaalt je consultatie. De tandarts geeft je 
een getuigschrift voor verstrekte hulp, dit is 
een bewijsbriefje dat hij je geholpen heeft en 
je ervoor betaald hebt.

Het grootste deel krijg je achteraf terug van je 
mutualiteit. Daarvoor breng je het getuigschrift 
naar het ziekenfonds.
Bij sommige tandartsen gebeurt dit al 
elektronisch. Je tandarts stuurt je getuigschrift 
rechtstreeks naar je mutualiteit.

De tandarts kiest of hij bereid is om aan 
conventietarief te werken. 

• Volledig geconventioneerde tandartsen 
houden zich altijd aan dit tarief. 

• Tandartsen die gedeeltelijk of niet-
geconventioneerd zijn, kunnen meer 
vragen voor behandelingen, maar dit is 
niet altijd het geval. Vraag dit dus best op 
voorhand!

De mutualiteit betaalt het bezoek en de 
behandelingen van kinderen tot 18 jaar 
volledig terug bij een geconventioneerde 
tandarts. Als hij met het derdebetaler systeem 
werkt, moet je niets betalen.

Je moet enkel remgeld betalen bij een 
tandarts die met de regeling van de 
derdebetaler werkt:

• als je recht hebt op een verhoogde 
tegemoetkoming,

• of een statuut hebt als persoon met een 
chronische aandoening.

Sommige behandelingen betaalt de mutualiteit 
niet terug. Vraag dan eerst een offerte aan je 
tandarts.
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Nog tips om je kosten bij de 
tandarts te beperken

Zorg goed voor je tanden: poets ze twee keer 
per dag, ’s ochtends en s’ avonds. Je gebit 
blijft ook gezonder door weinig snoep te eten 
en weinig gesuikerde dranken te drinken. 

Ga elk jaar minstens één keer op controle 
naar de tandarts, dan betaalt de mutualiteit de 
meeste kosten terug. 
Een jaarlijkse controle is dus niet alleen goed 
voor je tanden, het is ook goedkoper.

‘s Avonds of in het weekend 
een dringend probleem met je 
tanden? 

Tijdens het weekend en op een feestdag kun 
je enkel voor spoedgevallen en een ongeval 
met je tanden (tandtrauma) terecht bij de 
wachtdienst voor tandartsen. 

Je belt naar de wachtdienst op het nummer 02 
426 10 26. 

• Weekend, feestdagen, brugdagen: van 
9.00 uur tot 17.00 uur

• In de week: van 19.00 uur tot 23.00 uur

De wachtdienst geeft je het nummer van de 
tandarts van wacht. 
Je belt de tandarts van wacht, die zegt 
wanneer je kan komen of dat je naar de spoed 
moet gaan.

Wat neem ik mee naar de 
tandarts van wacht?

• Mijn identiteitskaart
• Lijst van medicatie

Tips bij trauma of verwonding 

(Zie: gezondemond.be/wp-content/uploads/
traumakaart_nieuw.pdf)

• Je tand is verplaatst of gebroken: ga 
diezelfde dag naar de tandarts.

• Je tand is uitgeslagen: elke minuut telt! 
Plaats de tand terug of bewaar hem in een 
potje melk (niet afdrogen!). Ga onmiddellijk 
naar de dichtstbij zijnde tandarts.
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IK GA NAAR DE TANDARTS 

Ik heb tandpijn.

    

Ik zoek bij welke tandarts ik in Brussel terecht kan: 
 
• Sociaal Brussel (sociaal.brussels) 
• het RIZIV (ondpanon.riziv.fgov.be/SilverPages/nl) 

Ik bel voor een afspraak bij een tandarts. Ik vraag of de tandarts:

• aan conventietarief werkt,
• de derdebetalersregeling toepast.
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Ik vertel wat mijn probleem is.

De tandarts onderzoekt mijn tanden en verhelpt mijn probleem.

Ik neem mee:

• identiteitskaart
• geld (cash of bankkaart)
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Tandpijn ’s avonds, tijdens het weekend of op feestdagen?
Een ongeval met tandtrauma?

Ik bel de wachtdienst voor tandartsen: 02 426 10 26.

• In de week: van 19.00 uur tot 23.00 uur
• In het weekend: van 9.00 uur tot 17.00 uur  

De wachtdienst geeft me het nummer van de tandarts van wacht. 
Die tandarts zegt wanneer ik kan komen of dat ik naar de spoed moet. 

Ik betaal de consultatie.
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Wat neem ik mee naar de tandarts van wacht?

• Identiteitskaart
• Lijst medicatie


