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U bent door uw tandarts naar onze praktijk verwezen om een specialistische
tandheelkundige behandeling te laten uitvoeren. Vanwege een afwijkende
anatomie of een in het verleden niet succesvol uitgevoerde wortelkanaalbehandeling, vergt deze behandeling meer specifieke apparatuur en
vaardigheden. Mede door het gebruik van een operatiemicroscoop is het
mogelijk om op een uiterst zorgvuldige manier uw tand en kies te behandelen.
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de tarieven voor alle tandartsen gelijk
gemaakt. Ook de behandeling die nu bij u uitgevoerd moet worden is gelijk aan
de codes en tarieven van alle tandartsen. Het is geen ziekenhuis behandeling.
Omdat het een tandheelkundige behandeling is, krijgt u voor deze behandeling
zelf de rekening. Als u bij uw Zorgverzekeraar een aanvullende tandartsverzekering heeft afgesloten, kunt u waarschijnlijk een deel van de kosten
vergoed krijgen.
Om u een indicatie te geven van de kosten, zijn hieronder enkele prestaties
met een bijbehorend tarief gezet voor een tand of kies. Alles is afhankelijk
van de complexiteit, van het aantal kanalen en van de grootte van de vulling.
Tand of kies met 1 kanaal
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Grote kiezen met 3 kanalen
Grote kiezen met 4 kanalen
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€ 475,00
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Deze tarieven zijn een indicatie. Voorafgaande aan de behandeling kan een
preciese kostenbegroting gemaakt worden.
De kosten van de behandeling zijn afhankelijk van het aantal wortelkanalen, van
de gecompliceerdheid, van de nodige extra materialen en de in het verleden
reeds uitgevoerde behandelingen.
Voor meer informatie:

www. endo-francois.nl

