
Orthodontistenpraktijk OrthoMere
Indicatie bijkomende materiaal- en techniekkosten tandheelkundige behandelingen 2021

Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de

Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij  bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden

gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen.

Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij het volgende overzicht samengesteld.

Om het overzichtelijk te houden hebben we de meest voorkomende behandelingen opgenomen. Indien er sprake is van een tandheelkundige 

behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht en u heeft samen met uw behandelaar bepaald hoe deze

wordt ingevuld, dan krijgt u hiervoor een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden

ontleend.

De meest voorkomende materiaal en/of techniekkosten in onze praktijk zijn:

Nza code en omschrijving Omschrijving materiaal- en techniek

XVI. Orthodontie Van Tot
F125T / Maken gebitsmodellen Techniekkosten gebitsmodellen 20,00€        30,00€        

F125T / Maken gebitsmodellen Techniekkosten digi model 20,00€        30,00€        

F131T / Vervaardigen diagnostische setup Techniekkosten diagnostische setup 50,00€        120,00€      

F132T / Extra gebitsmodellen tbv evaluatie Techniekkosten gebitsmodellen 20,00€        30,00€        

F411T / Plaatsen beugel categorie 1 Techniekkosten plaatapparatuur 80,00€        105,00€      

F421T / Plaatsen beugel categorie 2 Techniekkosten headgear 55,00€        65,00€        

Techniekkosten palatinale bar 50,00€        80,00€        

Techniekkosten linguale boog 75,00€        85,00€        

F431T / Plaatsen beugel categorie 3 Techniekkosten blokbeugel (activator) 169,00€      200,00€      

F441T / Plaatsen beugel categorie 4 Materiaalkosten beugel categorie 4 (Hyrax, Herbst) 85,00€        295,00€      

F451T / Plaatsen beugel categorie 5 Materiaalkosten brackets en bogen 125,00€      200,00€      

F461T / Plaatsen beugel categorie 6 Materiaalkosten brackets en bogen 250,00€      400,00€      

F471T / Plaatsen beugel categorie 7 Kosten vacuümgevormde apparatuur 400,00€      2.500,00€   

F481T / Plaatsen beugel categorie 8 Materiaalkosten brackets en bogen

F612T / Plaatsen intermaxillaire correctieveren Kosten intermaxillaire correctieveren 65,00€        195,00€      

F716T / Mondbeschermer Techniekkosten mondbeschermer 50,00€        75,00€        

F811T / Reparatie of vervanging beugel Kosten reparatie of vervangen beugel 5,00€           25,00€        

F812T / Herstel en plaatsen van retentie apparatuur Techniekkosten retentie apparatuur 40,00€        90,00€        

F813T, F814T / Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak Techniekkosten retentie apparatuur 35,00€        90,00€        

Prijsindicatie 


