
Alle 2022 tarieven zijn in euro en exclusief techniekkosten

Diagnostiek
F121A Intake consult  € 23,45     
F122A Vervolgconsult  € 23,45     
F155A/F156A Vervaardigen en beoordelen orthopantomogram  € 49,95     
F157A/F158A Vervaardigen en beoordelen laterale schedel röntgenfoto  € 74,80     
F125A Maken gebitsmodellen (excl. techniekkosten)  € 17,93     
F126A Beoordelen gebitsmodellen incl. bespreken behandelplan  € 64,74     

Orthodontie

F411A
Plaatsen beugel categorie 1

 € 120,95   
(uitneembare beugel, bv. plaatapparatuur)

F421A
Plaatsen beugel categorie 2

 € 126,50   
(uitneembare apparatuur, bv. buitenbeugel)

F431A
Plaatsen beugel categorie 3 (excl. techniekkosten)

 € 145,88   (uitneembare apparatuur ter beïnvloeding van de kaakgroei, bv. 
activator)

F441A
Plaatsen beugel categorie 4 (excl. techniekkosten)

 € 155,42   
(met banden vastzittende kaakcorrectie-apparatuur)

F451A
Plaatsen beugel categorie 5 (excl. materiaal/techniekkosten)

 € 367,70   
(vaste plaatjesbeugel in boven- of ondertandboog)
Plaatsen beugel categorie 6 (excl. materiaal/techniekkosten)

 € 598,14   
F461A (vaste plaatjesbeugel in boven- en ondertandboog)

F471A
Plaatsen beugel categorie 7 Aligners (excl. techniekkosten)

 € 580,46   
(vacuüm gevormde correctiehoesjes)

F481A

Plaatsen beugel categorie 8: Linguaal Incognito® (excl. 
materiaal/techniekkosten)

 € 453,04   
(vaste plaatjesbeugel in boven- of ondertandboog, wordt 
bevestigd aan de binnenzijde van de tanden)

F491A

Plaatsen beugel categorie 9: linguaal Incognito® (excl. 
materiaaltechniekkosten)

 € 595,47   
(vaste plaatjesbeugel in boven- en ondertandboog, wordt 
bevestigd aan de binnenzijde van de tanden)

F511A Beugelconsult per maand categorie 1  € 30,62     
F512A Beugelconsult per maand categorie 2  € 30,62     
F513A Beugelconsult per maand categorie 3  € 30,62     
F514A Beugelconsult per maand categorie 4  € 30,62     
F515A Beugelconsult per maand categorie 5  € 34,99     
F516A Beugelconsult per maand categorie 6  € 43,74     
F518A Beugelconsult per maand categorie 7 Aligners  € 43,74     
F519A Beugelconsult per maand categorie 8 Incognito™  € 52,49     
F517A Beugelconsult per maand categorie 9 Incognito™  € 65,61     
F492A Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9  € 100,74   
F813A Plaatsen extra retentiebeugel per kaak (excl. techniekkosten)  € 40,07     
F531A Nacontrole beugelcategorie 1 t/m 4  € 30,62     
F532A Nacontrole beugelcategorie 5,7,8  € 34,99     
F533A Nacontrole beugelcategorie 6,9  € 43,74     
F811A Reparatie of vervanging van de beugel (excl. techniekkosten)  € 30,40     
F812A Herstel en plaatsen retentieapparatuur (excl. techniekkosten)  € 40,07     
F723A Plaatsen micro-implantaat voor beugel (excl. techniekkosten)  € 86,65     
F612A Plaatsen intermaxillaire correctieveren (excl.techniekkosten)  € 126,50   
F815A Verwijderen spalk (per element)  € 6,17       

Preventieve mondzorg
F724A Preventieve voorlichting en/of instructie  € 13,84     

Divers
F124A Second Opinion  € 111,10     


