Indicatie bijkomende materiaal- en techniekkosten tandheelkundige behandelingen van Tandheelkundig Centrum Goirle
Hieronder treft u onze inkooptarieven aan van veel voorkomende techniekkosten. Deze tarieven worden conform de Nza richtlijnen zonder toeslag
aan u doorberekend. Wij werken met laboratoria en tandtechnici waarmee wij een langdurige samenwerking hebben en die de kwaliteit kunnen
leveren die wij wensen.
Voor behandelingen boven de €250,- wordt er vooraf altijd een begroting opgesteld die u ter goedkeuring wordt aangeboden. Vaak voorkomende
behandelingen worden vanuit de basisverzekering en/ of aanvullende tandartsverzekering vergoed. Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekeraar.
Onderstaande tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2018. Het zijn indicatieve tarieven omdat iedere gebitssituatie en behandeling uniek is.
Aan deze tarieven kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Er kunnen tijdens de behandeling omstandigheden voordoen waardoor de
techniekkosten van het individueel vervaardigde werkstuk kan afwijken. Prijswijzigingen voorbehouden.
* Kronen en bruggen zijn excl. Onderstructuur m.u.v. verschroefbare, gecementeerde implantaat kronen en tijdelijke kronen.

Nza code en omschrijving

Omschrijving materiaal- en techniek

I. Consultatie en diagnostiek
C29 / Studiemodellen t.b.v. behandelplan

Techniekkosten gebitsmodel

Nza code en omschrijving

Omschrijving materiaal- en techniek

VI. Vullingen
V80,V85 / Wortelkanaalstift

Materiaalkosten wortelstift

Nza code en omschrijving

Omschrijving materiaal- en techniek

VIII. Kronen en bruggen *
R24 / Kroon

R74 / Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties
R79 / Schildje van keramiek
R80, R85 / Temporaire voorziening
R61 / Plakbrug

Techniekkosten Cube Monolitische kroon
Techniekkosten keramisch/porselein kroon
Techniekkosten Esthetische Monolitische kroon
Techniekkosten verschroefbare kroon op implantaten
Techniekkosten gecementeerde kroon op implantaten
Techniekkosten brugtussendeel - dummy
Materiaalkosten individueel abutment zirkonium
Materiaalkosten individueel abutment titanium
Kosten opnieuw vastzetten restauratie
Techniekkosten schildje
Techniekkosten tijdelijke kroon
Techniekkosten plakbrug

Nza code en omschrijving

Omschrijving materiaal- en techniek

R40 / Brugtussendeel - dummy
J44 / Plaatsen opbouw t.b.v. implantaatkroon

XI. Kunstgebitten
P10 / Gedeeltelijk kunstgebit 1-4 elementen
P15 / Gedeeltelijk kunstgebit 5-13 elementen
P34 / Frame kunstgebit 1-4 elementen
P35 / Frame kunstgebit 5-13 elementen
P45 / Noodkunstgebit
P21, P25, P30 / Volledig kunstgebit

P07, P08 / Reparatie volledig kunstgebit
P57, P58 / Reparatie gedeeltelijk kunstgebit
P78, P79 / Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit

Techniekkosten gedeeltelijk kunstgebit 1-4 elementen
Techniekkosten gedeeltelijk kunstgebit 5-13 elementen
Techniekkosten frame kunstgebit 1-4 elementen
Techniekkosten frame kunstgebit 5-13 elementen
Techniekkosten noodkunstgebit
Techniekkosten kunstgebit bovenkaak
Techniekkosten kunstgebit onderkaak
Techniekkosten kunstgebit boven- en onderkaak
Techniekkosten opvullen kunstgebit
Techniekkosten opvullen met weekblijvende basis
Techniekkosten opvullen gedeeltelijk gebit
Techniekkosten opvullen met weekblijvende basis
Techniekkosten reparatie volledig kunstgebit
Techniekkosten reparatie gedeeltelijk kunstgebit
Techniekkosten uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit

P01, P02, P03, P04, P70 / Opvullen volledig kunstgebit
P51, P52, P53, P54 / Opvullen gedeeltelijk gebit

Nza code en omschrijving

Omschrijving materiaal- en techniek

III. Preventieve mondzorg
M61 / Mondbeschermer

Techniekkosten mondbeschermer

Nza code en omschrijving

Omschrijving materiaal- en techniek

VII. Wortelkanaalbehandelingen
E63 / Toeslag voor afsluiten met bijvoorbeeld MTA
E97 / Uitwendig bleken per kaak
E43 / Vastzetten element d.m.v. een spalk na ongeval

Kosten biokeramisch materiaal (MTA)
Kosten bleekhoes en materialen
Techniekkosten spalk

Prijsindicatie
Van
Tot
€

25,00 €

30,00

Prijsindicatie
Van
Tot
€

12,00 €

25,00

Prijsindicatie
Van
Tot
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

195,00
265,00
230,00
392,00
441,00
205,00
360,00
360,00
12,00
220,00
75,00
366,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

276,00
300,00
276,00
400,00
450,00
280,00
400,00
400,00
25,00
261,00
120,00
406,00

Prijsindicatie
Van
Tot
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

228,00
284,00
495,00
560,00
350,00
350,00
350,00
600,00
90,00
170,00
90,00
170,00
57,00
57,00
72,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

269,00
357,00
525,00
606,00
400,00
575,00
575,00
975,00
198,00
200,00
110,00
200,00
100,00
100,00
120,00

Prijsindicatie
Van
Tot
€

63,00 €

80,00

Prijsindicatie
Van
Tot
€
€
€

40,00 €
110,00 €
75,00 €

50,00
150,00
155,00

Nza code en omschrijving

Omschrijving materiaal- en techniek

IX. Kaakgewrichtsbehandelingen
G69 / Opbeetplaat
G71 / Apparaat voor snurk en slaapstoornissen
G73 / Reparatie MRA

Techniekkosten opbeetplaat
Techniekkosten MRA beugel
Kosten reparatie MRA beugel

Nza code en omschrijving

Omschrijving materiaal- en techniek

XII. Tandvleesbehandelingen
T93 / Bacteriologisch onderzoek
T95 / (Draad)spalk

Kosten bacteriologisch onderzoek
Techniekkosten spalk

Nza code en omschrijving

Omschrijving materiaal- en techniek

XVI. Orthodontie
F125 / Maken gebitsmodellen
F812 / Herstel en plaatsen van retentie apparatuur
F813, F814 / Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak

Techniekkosten gebitsmodellen
Techniekkosten retentie apparatuur
Techniekkosten retentie apparatuur

Nza code en omschrijving

Omschrijving materiaal- en techniek

XIII. Implantaten
J03 / Proefopstelling
J08 / Aanbrengen botvervangers
J09, J10 / Ophoging bodem bijholte
J12, J13 / Kaakverbreding en/of verhoging in front
J15, J16 / Kaakverbreding en/of verhoging in front
J17 / Aanvullende ophoging bodem
J18 / Ophoging bijholte orthograad
J23, J24, J25 / Plaatsen healing abutment
J32 / Verwijderen gefractureerd abutment
J40, J41 / Aanbrengen magneten/drukknoppen
J42, 43 / Staaf ten behoeve van implantaten
J50 / Volledig kunstgebit boven met onder klikgebit

J51 / Onder klikgebit

J52 / Boven klikgebit

J53 / Omvorming klikgebit
J54 / Omvorming klikgebit op 1 staaf
J55 / Omvorming klikgebit op staven bij drie / vier implantaten
J56 / Omvorming klikgebit op staven bij vijf / zes implantaten
J70 / Opvullen zonder staafdemontage
J71 / Opvullen met staafdemontage op twee implantaten
J72 / Opvullen staafdemontage op twee staven
J73 / Opvullen met staafdemontage op meer dan twee staven
J74 / Reparatie zonder staafdemontage
J75 / Reparatie met staafdemontage
J76 / Reparatie met staafdemontage
J77 / Reparatie met staafdemontage

Techniekkosten proefopstelling implantologie
Materiaalkosten botvervangers
Techniek/materiaalkosten ophoging bijholte
Techniek/materiaalkosten kaakverbreding
Techniek/materiaalkosten kaakverbreding
Techniek/materiaalkosten ophoging bijholte
Techniek/materiaalkosten ophoging bijholte
Materiaalkosten healing abutment
Materiaalkosten vervanging abutment
Materiaalkosten magneet/drukknop per stuk
Materiaalkosten abutment per stuk
Materiaalkosten staaf per stuk
Techniekkosten volledig klikgebit op 2 knoppen/magneten
Techniekkosten volledig klikgebit op 4 knoppen/magneten
Techniekkosten volledig klikgebit op 1 staaf
Techniekkosten volledig klikgebit op 2 staven
Techniekkosten volledig klikgebit op meer dan 2 staven
Techniekkosten klikgebit onder op 2 knoppen/magneten
Techniekkosten klikgebit onder op 4 knoppen/magneten
Techniekkosten klikgebit onder op 1 staaf
Techniekkosten klikgebit onder op 2 staven
Techniekkosten klikgebit onder op meer dan 2 staven
Techniekkosten klikgebit boven op 2 knoppen/magneten
Techniekkosten klikgebit boven op 4 knoppen/magneten
Techniekkosten klikgebit boven op 1 staaf
Techniekkosten klikgebit boven op 2 staven
Techniekkosten klikgebit boven op meer dan 2 staven
Techniekkosten omvorming naar klikgebit op knoppen
Techniekkosten omvorming klikgebit op 1 staaf
Techniekkosten omvorming klikgebit op 3-4 knoppen
Techniekkosten omvorming klikgebit op 2 staven
Techniekkosten omvorming klikgebit op meer dan 2 staven
Techniekkosten opvullen klikgebit op drukknoppen
Techniekkosten opvullen klikgebit op 1 staaf
Techniekkosten opvullen klikgebit op 2 staven
Techniekkosten opvullen klikgebit op meer dan 2 staven
Techniekkosten reparatie klikgebit op drukknoppen
Techniekkosten reparatie klikgebit op 1 staaf
Techniekkosten reparatie klikgebit op 2 staven
Techniekkosten reparatie klikgebit op meer dan 2 staven

Prijsindicatie
Van
Tot
€
€
€

170,00 €
395,00 €
26,00 €

260,00
495,00
51,00

Prijsindicatie
Van
Tot
€
€

67,00 €
50,00 €

80,00
155,00

Prijsindicatie
Van
Tot
€
€
€

25,00 €
53,00 €
52,00 €

30,00
87,00
62,00

Prijsindicatie
Van
Tot
€
75,00 € 100,00
€
73,00 € 100,00
€ 300,00 € 450,00
€ 300,00 € 450,00
€ 300,00 € 450,00
€ 300,00 € 450,00
€ 300,00 € 450,00
€
50,00 € 100,00
€
70,00 € 100,00
€ 300,00 € 325,00
€ 300,00 € 325,00
€ 566,00 € 630,00
€ 650,00 € 850,00
€ 650,00 € 850,00
€ 650,00 € 850,00
€ 650,00 € 850,00
€ 650,00 € 850,00
€ 350,00 € 450,00
€ 350,00 € 450,00
€ 350,00 € 450,00
€ 350,00 € 450,00
€ 350,00 € 450,00
€ 350,00 € 550,00
€ 350,00 € 550,00
€ 350,00 € 550,00
€ 350,00 € 550,00
€ 350,00 € 550,00
€ 650,00 € 1.200,00
€ 1.200,00 € 1.500,00
€ 925,00 € 1.200,00
€ 1.500,00 € 1.750,00
€ 1.750,00 € 2.000,00
€ 350,00 € 600,00
€ 380,00 € 480,00
€ 510,00 € 610,00
€ 600,00 € 700,00
€ 200,00 € 300,00
€ 280,00 € 380,00
€ 500,00 € 600,00
€ 750,00 € 850,00

