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Dr. M. (Moniek). W. Beerens
orthodontist. Leusden

Geachte ouders en/of verzorgers van (%naam-patiënt%),
Onlangs was u voor een consult bij mij in de praktijk. Graag informeer ik u, middels deze brief over
orthodontie, de verzekering en kosten.
Wat is een beugel?
Een beugel wordt toegepast bij ruimte gebrek, scheve tanden, slecht op elkaar passende tanden of
kiezen en/of om een afwijkende kaakstand te corrigeren. Er zijn meerdere soorten beugels, verdeeld
in uitneembare beugels en vaste beugels. Een beugel wordt gebruikt, om niet alleen een esthetisch
verbetering te verkrijgen (het mooier maken), maar ook een functionele verbetering van het gebit te
verkrijgen (beter kauwen voor nu en de toekomst). Orthodontie heeft dus als doel een optimale
stand van het gebit en de kaak.
Wat is een orthodontist?
Een orthodontist is een tandheelkundig specialist. Na de opleiding tot tandarts, volgt een 4 jaar
fulltime opleiding tot orthodontist (ook aan de universiteit). Een orthodontist richt zich vanaf dan,
alleen nog maar op de orthodontie en doet geen andere tandheelkundige behandelingen meer. Een
orthodontist is als specialist ingeschreven in het specialistenregister. Zoekt u een orthodontist in uw
regio? Kijk dan op www.orthodontist.nl. De orthodontisten met wie wij als praktijk samen werken
zijn (%website-orthodontist1%) of (%website-orthodontist2%).
Wanneer naar de orthodontist?
Ik brespreek samen met u het moment waarop een eerste consult bij de orthodontist ingepland kan
worden. Het tijdstip is afhankelijk van de ernst van de tand- en kaakstand, maar ook het moment
waarop uw zoon/dochter in de groeispurt komt. Tijdens het eerste consult bij de orthodontist, wordt
het moment besproken, waarop de behandeling gestart zou kunnen worden.
Zit orthodontie in de basisverzekering?
De kosten voor orthodontie worden niet vergoed vanuit de basiszorgverzekering en valt in de meeste
gevallen ook niet onder een tandartsverzekering (Er zijn uitzonderingen, zoals een hazenlip). Indien u
een vergoeding wilt ontvangen voor de orthodontiekosten, dient u een aanvullende verzekering af te
sluiten. Bij de meeste verzekeraars wordt een wachttijd gehanteerd. Dat betekent dat u eerst een
bepaalde periode verzekerd moet zijn geweest (variërend van een aantal maanden tot een jaar),
voordat u een vergoeding kunt ontvangen. Dit is belangrijk om rekening mee te houden bij een
eventuele overstap. U kunt op https://www.tandartsverzekering.nl/vergoedingen/orthodontie de
meest recente informatie vinden om verzekeringen te vergelijken.
Hoeveel kost een beugel?
De totale kosten voor een orthodontische behandeling is afhankelijk van veel factoren, maar ligt
gemiddeld vaak tussen EU 1.800 en 2.500. De tarieven die gelden voor orthodontische
behandelingen worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgauthoriteit (NZa), en zijn voor elke
orthodontist in Nederland gelijk. Verder is de kostprijs van een orthodontische behandeling ook
afhankelijk van de gebruikte materialen en soorten beugels.
Ik hoop u met deze informatie van dienst te zijn geweest, Hartelijke groet (%eigen naam%)

