
Begroting Orthodontie

Bij tandhaven vindt de behandeling van orthodontie plaats door een orthodontist met
medewerking van een tandarts.

0. Röntgenfoto (groot)*:

Kosten: F155A Maken kaakoverzichtsfoto € 26,93**

F156A Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 15,79
€ 42,72

1. Intake consult
Kosten: F121A Diagnose € 20,52

2. Nader onderzoek:
Kosten: Maken lichtfoto’s geen kosten

F152A Opbeetfoto € 15,12
F157A RSP foto € 16,87
F158A Beoordelen RSP-foto € 47,09
F125A Maken gebitsmodellen € 26,97
F126A Beoordelen gebitsmodellen € 55,36

€ 161,41

In enkele gevallen worden ook de codes F159 en F160 extra berekend. Kosten: € 92,57.

3. Plaatsen uitneembare beugel
Deze fase is niet bij iedereen noodzakelijk.
Kosten: F411A cat. 1: bijv. expansieplaat € 103,43***

F421A cat. 2: bijv. headgear € 108,18***

F431A cat. 3: bijv. blokbeugel (activator) € 124,75***

F441A cat. 4: bijv. Herbst € 132,90***

4. Plaatsen vaste beugel
Boven of onderkaak:
Kosten: F451A cat. 5: slotjesbeugel € 377,69****

Boven en onderkaak:
Kosten: F461A cat. 6: slotjesbeugel € 512,24****
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5. Controle uitneembare beugel
Meestal rond de 10x noodzakelijk om de vier-zes weken.
Kosten: F511A t/m F514A € 26,18 per maand

6. Controle vaste beugel
Meestal rond de 20x noodzakelijk om de vier-vijf weken.
Kosten: F515A € 29,92 per maand

F516A € 37,41 per maand

7. Verwijderen beugel incl. spalken
Kosten: F492A € 86,15 per kaak

8 Plaatsen extra retentiebeugel per kaak
Alleen indien noodzakelijk.
Kosten: F813A € 34,26 per kaak
(exclusief laboratoriumkosten)

9. Controle foto
Aan het eind en veelal één maal tijdens het traject noodzakelijk.
Kosten: F155A/F156A € 42,72 per keer

10 Nacontroles
Meestal ongeveer drie maal noodzakelijk.
Kosten: F531A uitneembaar € 26,18

F532A vast boven of onder € 29,92
F533A vast boven en onder € 37,41

OVERIGE:

Vervolgconsulten F122A € 20,52
Correctieveren F612A kostprijs
Second opinion F124A € 97,18
Reparatie of vervanging beugel F811A € 26,00 (excl. materiaal)
Herstel of vervanging van retentie apparatuur F812A € 34,26 (excl. materiaal)

* Deze foto is bij de intake nodig om een diagnose te kunnen vaststellen. Indien u geen patiënt van tandhaven bent kunt u de foto
naar ons laten mailen (info@tandhaven.nl) door uw tandarts indien de foto niet ouder dan een jaar is. De foto (maken) wordt dan
niet berekend. Een afdruk van een foto is helaas niet bruikbaar!

** Wanneer u ook patiënt bent bij de tandartspraktijk dan wordt de code X21 (€ 64,79) gebruikt omdat de tandarts de foto dan ook
zal gebruiken voor diagnostiek.

*** De prijs is exclusief de laboratoriumkosten. Deze worden integraal doorbelast. (meestal tussen € 50,00 en € 150,00, uitgez.
Herbst: € 300,00)

**** Voor zelfligerende en keramische brackets geldt een toeslag waarvan de hoogte momenteel nog niet bekend is.
Regelmatig wordt eerst alleen de bovenkant en daarna de onderkant geplaatst. De totale kosten zijn dan € 755,38


