
Gemiddeld beugel traject Orthodontie Paterswolde 

 

Gemiddelde kosten voor een beugelbehandeling (uitgebreid onderzoek, behandelplan en 

behandeling) bedragen €3000 ±20%. 

 

Orthodontische codes met bijhorende tarieven worden bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit, 

www.nza.nl 

 

Inzien, begrijpen en betalen van uw rekeningen geschiedt via Infomedics, 

www.infomedics.nl.  

 

Orthodontie wordt vergoed vanuit een aanvullend verzekering. Soms is er een wachtjaar waar u 

rekening mee dient te houden. 

 

Een handige site voor het vergelijken is www.vergelijkmondzorg.nl. Gebruik hierbij de zoektermen: 

“vergoeding orthodontie”.  

 

Uiteraard kunt u ook zonder aanvullende verzekering van onze diensten gebruik maken. In dit geval 

dient u zelf voor de kosten op te draaien. 

 

In de volgende tabellen zijn de meest gebruikte orthodontische codes en prijzen te zien. 

Voor wij starten met behandelen, doorlopen wij de volgende stappen:  

1. kennismakingsgesprek  

2. uitgebreid onderzoek: (röntgen)foto’s en gebitsmodellen 

3. planbespreking 

F121  Eerste consult ± €23,45 
F125  Gebitsmodellen ± €17,93 + €11 = €28,93 

F126  Beoordelen gebitsmodellen en plan bespreking ± €64,74 

F155 OPG (röntgen) ± €31,49 

F156 Beoordelen OPG ± €18,46 

F157 RSP (röntgen) ± €19,73 
F158 Beoordelen RSP ± €55,07 

 

In bepaalde gevallen betrekken wij andere behandelaars bij het beugel traject, bijvoorbeeld een 

kaakchirurg, een logopedist, een mondhygiëniste, een parodontoloog of een tandarts.  

http://www.nza.nl/
http://www.infomedics.nl/
http://www.vergelijkmondzorg.nl/


Is er alleen maar een slotjesbeugel gepland, dan duurt de behandeling gemiddeld 2 jaar. In feiten 

worden bijna alle patiënten (af)behandeld met slotjes in zowel de boven- en de onderkaak. 

De beugel voor de bovenkaak en de beugel voor de onderkaak worden in 2 afzonderlijke afspraken 

geplaatst. De volgorde van plaatsing verschilt per patiënt. Ze worden ofwel direct aansluitend 

geplaatst ofwel met een tussenpauze van enkele maanden. 

F451 Plaatsen slotjesbeugel in de bovenkaak ± €367,70 + €150 = €537,70 

F451 Plaatsen slotjesbeugel in de onderkaak ± €367,70 + €150 = €537,70 

 

De volgende controles worden gedeclareerd gedurende het gemiddeld 2 jaar durende traject. Totaal 

± 24 keer.  

F515 Per controle 1 kaak ± €34,99 

F516 Per controle beide kaken ± €43,74 

 

De slotjes worden ook weer verwijderd aan het eind van de rit.  

Om het eindresultaat te stabiliseren plaatsen wij spalken achter de voortanden.  

F492 Verwijderen slotjesbeugel en evt een spalk in de 
bovenkaak 

± €100,74 

F492 Verwijderen slotjesbeugel en evt een spalk in de 
onderkaak 

± €100,74 

 

Bij 90% van gevallen, bij verwijderen van de slotjes beugel, plaatsen wij ook een uitneembare 

retentie beugel (nachtbeugel) in de bovenkaak. Soms ook in de onderkaak. Er zijn verschillende type 

uitneembare retentie beugels en dus gelden per type verschillende techniekkosten. 

F813 Extra retentie apparatuur per kaak ± €40,07 + (€61,15± €20)  
= €81,22 t/m €121,22 

 

Spalken blijven in principe zo lang mogelijk zitten. Het dragen van nachtbeugels kan in veel gevallen 

afgebouwd worden na ongeveer 1 jaar dragen. Nadat de beugel verwijderd is zien wij onze patiënten 

gemiddeld 2x terug voor een nacontrole. 

F533 Nacontrole beugel ± €43,74 

 

Behalve slotjesbeugels plaatsen wij ook andere beugels, voor of tijdens het slotjes traject.  

Elke keer dat er een beugel (bij) geplaatst worden, worden de plaatsingskosten van de 

desbetreffende beugel gedeclareerd. 

Ongeacht het aantal beugels wordt er per controle slechts één controle tarief gedeclareerd.  

F411 Plaatsen plaatbeugel (uitneembaar)  ± €120,95 + €75,90 = ± €196,85 

F421 Plaatsen headgear of lipbumper of TPA (semi 
vast)  

± €126,50 + €31,45 = ± €157,95 

F431 Plaatsen blokbeugel (uitneembaar) ± €145,88 + €152,50 = ± €298,38 

F441 Plaatsen hyrax = verbredingsbeugel (vast) ± €155,42 + €104,20 = ± €259,62 



F511, F512, F513, F514 zijn de geldende controle 
codes van bovengenoemde beugels en kosten 
allemaal hetzelfde.  

± €30,62 

 

Voor patiënten met een chirurgisch traject gelden er andere voorwaarden. 

Voor patiënten die elders begonnen zijn aan hun behandeling en wensen over te stappen gelden er 

andere voorwaarden. 

Voor patiënten die elders behandeld zijn en hun retentie apparatuur (spalken en/of nachtbeugels) 

willen laten controleren/vervangen gelden er andere voorwaarden.  

Mochten wij meer dan 24 controle momenten nodig hebben dan wordt onderstaande code 

uiteindelijk gehanteerd.  

F521 Vanaf 25e controle moment ± €30,62 

 

Herhaalconsulten  

F122 ± €23,45 

 

Tijdens de behandeling maken wij ± 2 röntgenfoto's om o.a.de gebitelementen te controleren. Aan 

de hand van de foto’s maken wij behandelkeuzes.  

F155 OPG (röntgen) ± €31,49 

F156 Beoordelen OPG ± €18,46 
F157 RSP (röntgen) ± €19,73 

F158 Beoordelen RSP ± €55,07 

 

Reparaties 

F810 Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tm 4 
vanwege slijtage 

Kostprijs 

F811 Reparatie of vervanging van beugel €30,40 + techniek- en/of 
materiaalkosten 

 

Graag uw aandacht voor de volgende 

 

* Vooralsnog doen wij geen aligner therapie.  

Aligners zijn een reeks transparante hoesjes om tanden te verplaatsen. 

* Vooralsnog doen wij geen vaste groei beugels om een overbeet te corrigeren.  

De Herbst scharnier zit niet in ons assortiment. 

Om een overbeet te corrigeren gebruiken wij uitneembare blokbeugels of een headgear. 

 Hiervoor is goede medewerking nodig.  

 



 

* Wij gebruiken metaalkleurig slotjes.  

Wij hebben geen tandkleurige/doorzichtige slotjes in ons assortiment. 

*Gebitsmodellen worden verkregen door afdrukken te maken, ook bekend als “happen”. 

 

Aan de door ons verstrekte informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Kijk u steeds voor de 

meest actuele codes en prijzen op www.nza.nl. 

http://www.nza.nl/

