
Indicatie bijkomende materiaal- en techniekkosten tandheelkundige behandelingen

van Tandartsengroepspraktijk Heemskerk

Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Voor elke behandeling maakt de tandarts samen met u  

een behandelplan met een specifieke materiaalkeuze, die (bij normaal gebruik en onderhoud) tot een duurzaam resultaat zal leiden.

Voor uitgebreide behandelingen maken we een individuele begroting voor u of kunt u hierom vragen.

Wij hebben voor de verschillende behandelingen tandtechnici / tandtechnische laboratoria uitgekozen in wie wij vertrouwen hebben en 

waar wij al vele jaren een goede samenwerking mee hebben. De soort behandeling bepaalt de keuze voor de tandtechnieker.

Elk tandtechnisch laboratorium handteert zijn eigen prijzen, die wij een op een doorberekenen. 

Wij werken samen met:

Bilderbeek Dental

CEREC 

Elysee Dental group

Klappe Tandtechniek

Ortholab

Teamwork Dental

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

De lijst bevat de meest voorkomende behandelingen in onze praktijk. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

De prijs per item kan verschillen en is afhankelijk van materiaalkeuze, die invidueel bepaald wordt. Toeslagen (bijvoorbeeld boormal, puttymallen

dieptrekmal , kleurbepalen, etc.) zijn niet in het overzicht verwerkt. Daarom maken wij liever per geval een individuele begroting.

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

Nza code en omschrijving Omschrijving materiaal- en techniek

I. Consultatie en diagnostiek Van Tot
C29 / Studiemodellen t.b.v. behandelplan Techniekkosten gebitsmodel 20,00€    45,00€        

Nza code en omschrijving Omschrijving materiaal- en techniek

VIII. Kronen en bruggen Van Tot
R11 / Eenvlaksinlay Techniekkosten inlay keramisch materiaal 119,00€  199,00€      

Techniekkosten inlay edelmetaal, excl metaal 129,00€  

excl metaal; wordt  apart in rekening gebracht 

R12 / Tweevlaksinlay Techniekkosten inlay 119,00€  199,00€      

Techniekkosten inlay edelmetaal, excl metaal 129,00€  

excl metaal; wordt  apart in rekening gebracht 

R13 / Drievlaksinlay Techniekkosten inlay 119,00€  199,00€      

Techniekkosten inlay edelmetaal, excl metaal 129,00€  

excl metaal; wordt  apart in rekening gebracht 

R24 / Kroon Techniekkosten volledig keramische kroon 180,00€  210,00€      

Techniekkosten keramisch/porselein kroon 200,00€  321,00€      

Techniekkosten metaal/porselein kroon 252,00€  298,00€      

Techniekkosten goud/porselein kroon 267,00€  321,00€      

Techniekkosten vol gouden kroon, excl metaal 149,00€  

excl metaal; wordt  apart in rekening gebracht 

Meerkosten verschroefbare kroon op implantaten 365,00€  627,00€      

excl afdrukstift, wordt apart in rekening gebracht

Meerkosten gecementeerde kroon op implantaten 468,00€  699,00€      

excl afdrukstift, wordt apart in rekening gebracht

J44 / Plaatsen opbouw t.b.v. implantaatkroon Materiaalkosten individueel abutment zirkonium

Materiaalkosten individueel abutment titanium

R40, R45 / Brugtussendelen Techniekkosten brugtussendeel keramisch 159,00€  321,00€      

Techniekkosten brugtussendeel metaal/porselein 252,00€  321,00€      

Techniekkosten brugtussendeel goud/porselein

R60, R61 / Plakbrug Techniekkosten etsbrug 388,00€  455,00€      

R80, R85 / Temporaire voorziening Techniekkosten tijdelijke kroon 62,00€    

Nza code en omschrijving Omschrijving materiaal- en techniek

XI. Kunstgebitten Van Tot
P10 / Gedeeltelijk kunstgebit 1-4 elementen Techniekkosten gedeeltelijk kunstgebit 1-4 elementen 261,00€      

zonder eventuele klammers

P15 / Gedeeltelijk kunstgebit 5-13 elementen Techniekkosten gedeeltelijk kunstgebit 5-13 elementen 327,00€      

Prijsindicatie 

Prijsindicatie 

Prijsindicatie 



zonder eventuele klammers

P34 / Frame kunstgebit 1-4 elementen Techniekkosten frame kunstgebit 1-4 elementen 556,00€  564,00€      

P35 / Frame kunstgebit 5-13 elementen Techniekkosten frame kunstgebit 5-13 elementen 615,00€  623,00€      

P45 / Noodkunstgebit Techniekkosten noodkunstgebit 366,00€  649,00€      

P21, P25, P30 / Volledig kunstgebit Techniekkosten kunstgebit bovenkaak 374,00€      

Techniekkosten kunstgebit onderkaak 350,00€      

Techniekkosten kunstgebit boven- en onderkaak 641,00€      

P01, P02, P03, P04, P70 / Opvullen volledig kunstgebit Techniekkosten opvullen kunstgebit 88,00€        

P51, P52, P53, P54 / Opvullen gedeeltelijk gebit Techniekkosten opvullen gedeeltelijk gebit 88,00€        

Techniekkosten opvullen met weekblijvende basis

P07, P08 / Reparatie volledig kunstgebit Techniekkosten reparatie volledig kunstgebit

P57, P58 / Reparatie gedeeltelijk kunstgebit Techniekkosten reparatie gedeeltelijk kunstgebit

P78, P79 / Uitbreiding gedeeltelijk kuntsgebit Techniekkosten uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit

prijs sterk afhankelijk wat er precies gedaan moet worden

Nza code en omschrijving Omschrijving materiaal- en techniek

XIII. Implantaten Van Tot
J50 / Volledig kunstgebit boven met onder klikgebit Techniekkosten volledig klikgebit op 2 knoppen/magneten 1.356,00€   

J51 / Onder klikgebit Techniekkosten klikgebit onder op 2 knoppen/magneten 1.220,00€   

J52 / Boven klikgebit Techniekkosten klikgebit boven op 4 knoppen/magneten 2.780,00€   

J53 / Omvorming klikgebit Techniekkosten omvorming naar klikgebit op knoppen 335,00€      

J70 / Opvullen zonder staafdemontage Techniekkosten opvullen klikgebit op drukknoppen 590,00€      

J74 / Reparatie zonder staafdemontage Techniekkosten reparatie klikgebit op drukknoppen

Nza code en omschrijving Omschrijving materiaal- en techniek

VII. Wortelkanaalbehandelingen Van Tot
E97 / Uitwendig bleken per kaak Kosten bleekhoes 35,00€    55,00€        

E43 / Vastzetten element d.m.v. een spalk na ongeval Techniekkosten spalk 23,00€        

Nza code en omschrijving Omschrijving materiaal- en techniek

IX. Kaakgewrichtsbehandelingen Van Tot
G69 / Opbeetplaat Techniekkosten opbeetplaat 64,00€    125,00€      

Nza code en omschrijving Omschrijving materiaal- en techniek

XII. Tandvleesbehandelingen Van Tot
T93 / Bacteriologisch onderzoek  Kosten bacteriologisch onderzoek 67,00€    80,00€        

T95 / (Draad)spalk Techniekkosten spalk 23,00€        

Nza code en omschrijving Omschrijving materiaal- en techniek

XVI. Orthodontie Van Tot
F411 / Plaatsen beugel categorie 1 Techniekkosten plaatapparatuur 50,00€    70,00€        

F421 / Plaatsen beugel categorie 2 Techniekkosten headgear 25,00€    40,00€        

F431 / Plaatsen beugel categorie 3 Techniekkosten blokbeugel (activator) 90,00€    110,00€      

F441 / Plaatsen beugel categorie 4 Techniekkosten vastzittende kaakcorrectie apparatuur 85,00€    160,00€      

Materiaalkosten beugel categorie 4 85,00€    160,00€      

F451 / Plaatsen beugel categorie 5 Materiaalkosten brackets en bogen 82,00€    100,00€      

F461 / Plaatsen beugel categorie 6 Materiaalkosten brackets en bogen 160,00€  200,00€      

F471 / Plaatsen beugel categorie 7 Kosten vacuümgevormde apparatuur 40,00€    250,00€      

kosten afhankelijk van de behandelduur

F612 / Plaatsem intermaxillaire correctieveren Kosten intermaxillaire correctieveren 85,00€    160,00€      

F811 / Reparatie of vervanging beugel Kosten reparatie of vervangen beugel 16,00€    30,00€        

F812 / Herstel en plaatsen van retentie apparatuur Techniekkosten retentie apparatuur 16,00€    30,00€        

F813, F814 / Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak Techniekkosten retentie apparatuur 56,00€    66,00€        
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