
 

 

Tarieven orthodontie 2018 
Code Omschrijving Tarieven
F121A Eerste Consult 21,00 €        
F122A Vervolgconsult 21,00 €        
F124A Second Opinion 99,46 €        
F125A Maken gebitsmodellen (exclusief techniekkosten) 16,14 €        
F126A* Beoordelen gebitsmodellen 58,28 €        
F155A Vervaardiging kaakoverzichtsfoto (OPG) 28,35 €        
F156A Beoordelen kaakoverzichtsfoto (OPG) 16,62 €        
F157A Vervaardigen schedelfoto (FRS) 17,76 €        
F158A Beoordelen schedelfoto (FRS) 49,58 €        
F159A Vervaardigen voor-achterwaartse schedelfoto 17,76 €        
F160A Beoordelen voor-achterwaartse schedelfoto 49,58 €        
F123A Controlebezoek 13,19 €        

 
 

Start Behandeling

Code Omschrijving Tarieven

F411A* Plaatsen beugel categorie 1 108,88 €       

Het plaatsen van een uitneembare beugel. Voorbeelden hiervan zijn een expansieplaat, 
een plaatje met protrusieveer, danwel andere individueel gemaakte plaatapparatuur, 
zoals individueel gemaakte tonghekjes.

F511A Behandelingsmaandtarief per maand categorie 1 27,56 €         

F421A* Plaatsen beugel categorie 2 113,88 €       

Het plaatsen van een eenvoudige beugel ter beïnvloeding van de kaakgroei met bv een 
Face-mask, Rotator, Expander, TPA en Transforce

F512A Behandelingsmaandtarief per maand categorie 2 27,56 €         

F431A* Plaatsen beugel categorie 3 131,32 €       

Het plaatsen van een uitneembare beugel ter beïnvloeding van de kaak-groei. Een 
voorbeeld hiervan is de blokbeugel (Twinblock, Fränkel, RMR)

F513A Behandelingsmaandtarief per maand categorie 3 27,56 €         

F441A* Plaatsen beugel categorie 4 139,91 €       

Het plaatsen van met banden of geplakte vastzittende beugel ter beïnvloeding van de 
kaak-groei. Een voorbeeld hiervan is de expansiebeugel (BondedHyrax, RME)

F514A Behandelingsmaandtarief per maand categorie 4 27,56 €         

* Exclusief materiaal en techniekkosten
 



 

 

 
Code Omschrijving Tarieven
F451A* Plaatsen beugel categorie 5 331,00 €      

Het plaatsen van een vaste slotjesbeugel voor 1 tandboog:
Zelfligerende brackets (zonder elastiekjes) en overig materiaal
Optioneel: Witte brackets met elastiekjes (keramisch) en overig materiaal
Optioneel: Witte brackets (zelfligerende) en overig materiaal

F515A Behandelingsmaandtarief per maand categorie 5 31,50 €        

F461A* Plaatsen beugel categorie 6 538,44 €      

Het plaatsen van een vaste slotjesbeugel in beide tandbogen, dan wel het plaatsen 
van een vaste slotjesbeugel in de ene tandboog gecombineerd met het plaatsen van 
een andere categorie beugel in de andere tandboog (combinatiebeugel)

Optioneel: Witte brackets met elastiekjes (keramisch) en overig materiaal
Optioneel: Zelfligerende brackets (zonder elastiekjes) en overig materiaal
Optioneel: Witte brackets (zelfligerende) en overig materiaal

F516A Behandelingsmaandtarief per maand categorie 6 39,38 €        

Diversen
F612A* Plaatsen intermaxillaire correctieveren (per set) Forces 36,07 €        
F611A* Documenteren en bespreken gegevens elektr. chip in uitneembare apparatuur 115,77 €      
F492A Verwijderen beugel per kaak incl. CC-bar en/of standaard retentiebeugel 90,68 €        
F813A* Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak 36,07 €        
F533A Nacontrole bij beugelcategorie 6 39,38 €        
F721A Trekken tand of kies 41,44 €        
F722A Trekken volgende tand of kies in dezelfde zitting en zelfde kwadrant 30,94 €        
F723A Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) 78,01 €        
F811A* Reparatie of vervanging van beugel 27,37 €        
F812A* Herstel of vervanging van retentie-apparatuur 36,07 €        
F716* Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur 24,87 €        
F724A Preventieve voorlichting en/of instructie standaard (minimaal 10 minuten) 12,39 €        
F815A Verwijderen spalk per element 5,35 €          

M03 Gebitsreiniging standaard (per 5 minuten) 12,39 €        
C13 Probleemgericht consult 21,00 €        
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden per kaak 55,26 €        
C90 Niet nagekomen afspraak zonder bericht 25,00 €        
* Exclusief techniek en materiaalkosten
 
 
 
 
 


