
 

-1- 

 

Tarievenlijst 2020 (geldig van 1 januari t/m 31 december 2020) 

 
 

I Consultatie en diagnostiek   

F121A Eerste consult  € 22,16 

F122A Vervolgconsult  €     22,16 

F123A Controlebezoek  €     13,88 

F124A Second opinion  €     104,95 

F125A * Maken gebitsmodellen  €     16,99 

F126A Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken  

behandelplan 

 €     61,33 

F127A Multidisciplinair consult, per uur 

(multidisciplinair consult bij een patiënt met een  

vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een)  

in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking  

(per uur, deelbaar in eenheden van vijf minuten). 

 €     137,48 

F130A Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van  
complex behandelplan door orthodontische  

zorgaanbieder 

 €    104,95 

F131A * Vervaardigen van diagnostische set-up €      47,66 

F132A * Maken van extra gebitsmodellen t.b.v.  

behandelingsevaluatie 

€      16,99 

F133A Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v.  
behandelingsevaluatie 

€      61,33 

 

II 

 

Röntgenonderzoek 

  

F152A Occlusale opbeet röntgenfoto  €      16,33 

F155A Vervaardiging orthopantomogram  €      29,84 

F156A Beoordeling orthopantomogram  €      17,49 

F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto  €      18,69 

F158A Beoordeling laterale schedelröntgenfoto  €      52,18 

F161A Meerdimensionale kaakfoto  €     139,94 

F162A Beoordeling meerdimensionale kaakfoto  €      58,31 

 

 

III Behandeling   

F411A * Plaatsen beugel categorie 1  €     114,59 

F421A * Plaatsen beugel categorie 2  €     119,85 

F431A * Plaatsen beugel categorie 3  €     138,21 

F441A * Plaatsen beugel categorie 4  €     147,24 

F451A * Plaatsen beugel categorie 5  €     348,36 

F461A * Plaatsen beugel categorie 6  €     566,68 
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F471A * Plaatsen beugel categorie 7  €     549,94 

F481A * Plaatsen beugel categorie 8  €     429,22 

F491A * Plaatsen beugel categorie 9  €     564,15 

F492A Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak  €      95,44 

F511A Beugelconsult per maand categorie 1  €      29,01 

F512A Beugelconsult per maand categorie 2  €      29,01 

F513A Beugelconsult per maand categorie 3  €      29,01 

F514A Beugelconsult per maand categorie 4  €      29,01 

F515A Beugelconsult per maand categorie 5  €      33,15 

F516A Beugelconsult per maand categorie 6  €      41,44 

F517A Beugelconsult per maand categorie 7  €      41,44 

F518A Beugelconsult per maand categorie 8  €      49,73 

F519A Beugelconsult per maand categorie 9  €      62,16 

F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand  

(beugelcategorie 1 t/m 9) 

 €      29,01 

F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4  €      29,01 

F532A Nacontrole beugel categorie 5,7,8  €      33,15 

F533A Nacontrole beugel categorie 6,9  €      41,44 

  
 

  

IV Diversen   

F611A * Documenteren en bespreken gegevens elektronische  

chip in uitneembare apparatuur 

 €     121,84 

F612A * Plaatsen intermaxillaire correctieveren  €     119,85 

F716A * Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur  €      26,24 

F724A Preventieve voorlichting en/of instructie  €      13,07 

F810A Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 
vanwege slijtage 

 kostprijs 
 

F811A * Reparatie of vervanging van beugel  €      28,80 

F812A * Herstel en opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur  €      37,96 

F813A * Plaatsen retentie-apparatuur, per kaak  €      37,96 

F815A Verwijderen spalk, per element  €        5,83  
    

Toelichting: 
* De materiaal- en/of techniekkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.  
** Deze prijslijst betreft de zogenaamde standaardprijslijst. Deze codes en de daarbij behorende tarieven gelden 
voor iedereen. In bijzondere gevallen kan, op individuele basis, worden afgeweken van bovenstaand overzicht. 
De orthodontist bespreekt dit met u bij het doornemen van het zorgplan. Dit geldt wanneer een behandeling 
nodig is waarin de zorgbehoefte afwijkt van wat gemiddeld gebruikelijk is in de praktijk. In deze gevallen vindt u 
een B of C achter de codes, waarmee wordt aangegeven dat er sprake is van een andere zorgzwaarte. In principe 
zijn dit complexere behandelingen die meer aandacht vragen, bijvoorbeeld de behandeling van patiënten met een 
in ernst met schisis vergelijkbare afwijking (B) of de behandeling van patiënten met een cheilo-/gnatho-
palatoschisis (C).  
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GOED OM TE WETEN 
Niet tijdig afgezegde afspraak tot 100% van de geplande verrichting. Deze kosten krijgt u niet 

vergoed van uw verzekering. 
 
Nota’s gaan meestal rechtstreeks naar uw verzekeraar. Informeer hiernaar bij de balie. Afhankelijk van de 
voorwaarden van uw verzekeringspolis, krijgt u soms geen nota, soms een deelnota en soms de volledige nota 
thuisgestuurd. De nota’s worden verzorgd door Netpoint Factoring (0416-541506). Van toepassing zijn de 
betalingsvoorwaarden van Netpoint Factoring B.V. (www.uwdeclaraties.nl). Tevens kunt u op deze site uw 
betaalgeschiedenis bekijken. Op deze manier heeft u te allen tijde inzicht in uw betaalgegevens.  
 
Deze standaard prijslijst is geldig vanaf 01-01-2020 en de tariefstelling is gereguleerd door de overheid. Nieuwe 
tarieven of aanpassingen worden bekend gemaakt door de overheid op www.nza.nl.  
 
Wij wijzen u erop dat tijdens de orthodontische behandeling de controles bij de huistandarts gecontinueerd 
dienen te worden.  
Het komt soms voor dat, in het kader van de orthodontische therapie, elders (specialistische) behandelingen 
moeten worden verricht. De kosten hiervan vallen niet onder bovenvernoemde bedragen. Tevens worden 
(tussentijdse) röntgenfoto’s met beoordeling ten behoeve van de actieve behandeling en nabehandeling 
additioneel in rekening gebracht.  
 
Kosten bij herstel van apparatuur, evenals losse brackets, vanaf twee maanden na plaatsing van apparatuur 
worden in rekening gebracht. Extra kosten onder andere door onzorgvuldig gebruik en bijvoorbeeld ten gevolge 
van en/of terug te voeren op het niet opvolgen van adviezen en afspraken zijn altijd extra en voor eigen 
rekening.  
 
Betalingsvoorwaarden van Netpoint Factoring zijn bij akkoord van toepassing. Er kunnen aan dit 
document/voorwaarden geen rechten worden ontleend omdat tussentijdse (toekomstige) wijzigingen altijd 
mogelijk zijn. 
 

http://www.nza.nl/

