Indicatie bijkomende materiaal- en techniekkosten tandheelkundige behandelingen
van Alders Mondzorg (geldig tot 31-3-2018)
Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de
Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden
gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen.
Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij het volgende overzicht samengesteld.
Om het overzichtelijk te houden hebben we de meest voorkomende behandelingen opgenomen. Indien er sprake is van een tandheelkundige
behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht en u heeft samen met uw behandelaar bepaald hoe deze
wordt ingevuld, dan krijgt u hiervoor een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden
ontleend. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen die doorgevoerd worden door onze leveranciers.
De meest voorkomende materiaal en/of techniekkosten in onze praktijk zijn:

Prijsindicatie
Van
Tot

Nza code en omschrijving

Omschrijving materiaal- en techniek

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

Techniekkosten gebitsmodel

€

Diagnostische opwas Elysee
1-4 elementen excl montage in articulator/9-14 el incl mont

€ 38,00 € 90,00

9,00 € 15,00

Diagnostische opwas Goedegebuure

Nza code en omschrijving
III. Preventieve mondzorg
M61 / Mondbeschermer

Prijsindicatie
Van
Tot

Omschrijving materiaal- en techniek
Techniekkosten Erkodent tweelaags (incl modellen)
Techniekkosten Erkodent drielaags (incl modellen)

Nza code en omschrijving

Omschrijving materiaal- en techniek

VI. Vullingen
V80,V85 / Wortelkanaalstift

Materiaalkosten wortelstift

Nza code en omschrijving

Omschrijving materiaal- en techniek

VII. Wortelkanaalbehandelingen / Bleken
E97 / Uitwendig bleken per kaak
E43 / Vastzetten element d.m.v. een spalk na ongeval

Kosten bleeklepel (Elysee, per stuk)
Techniekkosten spalk

Nza code en omschrijving

Omschrijving materiaal- en techniek

€ 85,00 € 85,00
€ 105,00 € 105,00

Prijsindicatie
Van
Tot
€ 20,00 € 20,00

Prijsindicatie
Van
Tot
€ 44,00 € 44,00
€
€ 43,00

Prijsindicatie
Van
Tot

VIII. Kronen en bruggen
Ons kroon- en brugwerk wordt afhankelijk van de aard van het werkstuk uitbesteed aan verschillende laboratoria.
Wij werken met Joosten & Smit (Heemstede), ZTL (Zoetermeer) en Elysee Dental (buitenlandse productie)
Hoogesthetisch veeleisende werkstukken worden uitbesteed aan Oral Design Center te Blaricum.
R24 / Kroon

Volledig keramische kroon (Lava Plus, Elysee)
Volledig keramische kroon (Lava Esthetic, Elysee)
Volledig keramische kroon (Katana, ZTL)
Volledig keramische kroon (Emax, Elysee/ZTL)

€
€
€
€

Keramisch/porselein kroon (OCDH, prijs per 6 st / per 1 st)
Keramisch/porselein kroon (Emax op lava, Elysee/ZTL)

€ 476,00 € 654,00
€ 250,00 € 275,00

Goud/porselein kroon (Joosten&Smit)
bijkomende kosten, prijs legering per gram (variabel, dagprijs)
Volledig gouden kroon (Joosten&Smit)
bijkomende kosten, prijs legering per gram (variabel, dagprijs)

€ 185,00 € 185,00

Verschroefde implantaatkroon op titanium basis
Keramisch/porseleinkroon op implantaat (ZTL)
Voll keramische kroon op implantaat (Lava Esthetic, Elysee)
Meerkosten labanaloog + afdrukstift Camlog implantaat

119,00
129,00
169,00
119,00

€
€
€
€

119,00
129,00
169,00
275,00

€ 130,00 € 130,00

€ 480,00 € 480,00
€ 343,00 € 343,00
€ 90,00 € 90,00

J44 / Plaatsen opbouw t.b.v. implantaatkroon

Materiaalkosten individueel abutment zirkonium (ZTL)
Materiaalkosten individueel abutment titanium (ZTL)

R40, R45 / Brugtussendelen
R60, R61 / Plakbrug
R74 / Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

Brugtussendelen hebben dezelfde prijs als kronen als boven genoemd
Techniekkosten etsbrug (Emax, ZTL)
Kosten opnieuw vastzetten restauratie

R78, R79 / Schildje van keramiek
R80, R85 / Temporaire voorziening

Keramisch/porseleinen schildje (ODCH, prijs per 6 st / per 1 st)
Techniekkosten tijdelijke kroon

Nza code en omschrijving

Omschrijving materiaal- en techniek

IX. Kaakgewrichtsbehandelingen
G62 / Occlusale spalk
G33 / Aanbrengen front/hoektandgeleiding
G69 / Opbeetplaat

Techniekkosten occlusale spalk (ZTL, zonder knopankers)
Techniekkosten front/hoektand geleiding
Techniekkosten opbeetplaat (Stolp, met knopankers)

Nza code en omschrijving

Omschrijving materiaal- en techniek

€ 394,00 € 415,00
€ 264,00 € 317,00

€ 276,00

€ 476,00 € 654,00

Prijsindicatie
Van
Tot
€ 220,00 € 220,00
€ 160,00 € 160,00

Prijsindicatie
Van
Tot

XI. Kunstgebitten
Onderstaand werk wordt uitbesteed aan TTL Jan Stolp te Hillegom
Voor alle genoemde prijzen in onderstaand blok geldt;
Prijsrange is mede afhankelijk van het aantal te vervangen elementen, het aandeel immediaat te vervangen elementen daarin
en of (in geval van een onderframeprothese) de altered-cast methode wordt toegepast.
Een eventuele toeslag tbv een desgewenst extra fraaie voortandenset zijn niet in onderstaand overzicht verwerkt.
P10 / Gedeeltelijk kunstgebit 1-4 elementen
P15 / Gedeeltelijk kunstgebit 5-13 elementen
P34 / Frame kunstgebit 1-4 elementen
P35 / Frame kunstgebit 5-13 elementen
P21, P25, P30 / Volledig 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 kunstgebit bovenkaak
Techniekkosten kunstgebit onderkaak
Techniekkosten kunstgebit boven- en onderkaak

€
€
€
€
€
€
€

150,00
182,00
400,00
425,00
275,00
275,00
525,00

€
€
€
€
€
€
€

170,00
250,00
500,00
600,00
325,00
325,00
560,00

Toeslag tbv transparante verhemelteplaat
Toeslag tbv metalen verhemelteplaat
Toeslag tbv weekblijvende basis onder prothese of frame
Toeslag tbv draad-/gaasversterking prothese
Toeslag tbv glasvezelversterking prothese (Elysee)

€
€
€
€
€

45,00
275,00
70,00
20,00
128,00

€
€
€
€
€

45,00
290,00
70,00
40,00
128,00

€
€
€
€
€

80,00
80,00
50,00
50,00
65,00

€
€
€
€
€

80,00
80,00
50,00
50,00
195,00

P01, P02, P03, P04, P70 / Opvullen volledig kunstgebit
Techniekkosten opvullen kunstgebit
P51, P52, P53, P54 / Opvullen gedeeltelijk gebit
Techniekkosten opvullen gedeeltelijk gebit
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
(maximumprijs betreft uitbreiding maximaal 6 elementen waarvan 6 immediaat)

Nza code en omschrijving
XII. Tandvleesbehandelingen
T93 / Bacteriologisch onderzoek
T95 / (Draad)spalk

Nza code en omschrijving
XIII. Implantaten
J40, J41 / Aanbrengen magneten/drukknoppen
J50 / Volledig kunstgebit boven met onder klikgebit

J51 / Onder klikgebit

J52 / Boven klikgebit

Omschrijving materiaal- en techniek
Kosten bacteriologisch onderzoek (paro DNA test LabOral)
Techniekkosten spalk RVS
Techniekkosten spalk glasvezel (EverstickPerio)

Omschrijving materiaal- en techniek
Materiaalkosten magneet/drukknop per stuk
Materiaalkosten abutment per stuk
Techniekkosten volledig klikgebit op 2 knoppen/magneten
Techniekkosten volledig klikgebit op 4 knoppen/magneten
Techniekkosten volledig klikgebit op 1 staaf
Techniekkosten klikgebit onder op 2 knoppen/magneten
Techniekkosten klikgebit onder op 4 knoppen/magneten
Techniekkosten klikgebit onder op 1 staaf
Techniekkosten klikgebit boven op 2 knoppen/magneten

Prijsindicatie
Van
Tot
€ 63,00 € 63,00
€ 25,00 € 43,00
€ 49,00 € 49,00

Prijsindicatie
Van
Tot

J70 / Opvullen zonder staafdemontage
J74 / Reparatie zonder staafdemontage

Techniekkosten klikgebit boven op 4 knoppen/magneten
Techniekkosten opvullen klikgebit op drukknoppen
Techniekkosten reparatie klikgebit op drukknoppen

Nza code en omschrijving

Omschrijving materiaal- en techniek

XVI. Orthodontie
F812 / Herstel en plaatsen van retentie apparatuur

Techniekkosten Reliance flextech RVS chain

Prijsindicatie
Van
Tot
€

-

€ 43,00

