Een nieuw gebit,
wat kost me dat nou?
Veel mensen denken dat een nieuw kunstgebit ontzettend
duur is en laten het daarom maar zitten. Maar als ze erachter
komen dat een kunstgebit voor 75% wordt vergoed uit de
basisverzekering zijn ze verbaasd!
Een nieuw gebit wordt voor 75% vergoed door iedere
zorgverzekering. 25% is uw eigen bijdrage die u zelf betaalt.
Denk ook aan uw eigen risico, dat staat er los van.
Iedere verzekering rekent een ander tarief voor een kunstgebit,
vreemd hè? Dat vinden wij ook. Gemiddeld kost een kunstgebit
€ 1.150,-.* Daarvan betaalt u 25% zelf, dat is ongeveer
€ 287,50.* Maar zoals al gezegd, elke verzekering hanteert een
ander maximumtarief voor een kunstgebit, dus er kan een klein
verschil in zitten. Maar zo heeft u wel een idee!
Een klikgebit is onderverdeeld in vergoeding tussen bovenkaak
en onderkaak. Implantaten voor de onderkaak worden voor 90%
vergoed. Bovenkaak-implantaten worden voor 92% vergoed.
Bovenkaak-implantaten komen weinig voor omdat de
onderkaak de meeste vastigheid nodig heeft.
Veel patiënten hebben voor de bovenkaak een normale
prothese en in de onderkaak een prothese op implantaten.
U betaalt gemiddeld een eigen bijdrage van € 380,-* (er
kan per verzekering een klein verschil in zitten). Protheses
op implantaten moeten altijd aangevraagd worden bij
de verzekering. Wij regelen dat voor u met onze vaste
implantoloog die bij ons op locatie implanteert.
Daarnaast vergoedt bijna elke zorgverzekering iedere vijf
jaar een nieuwe prothese omdat dit gezond is voor uw mond
en kaak. Uw kaak en mond veranderen en u heeft kans op
vergroeiingen van tandvlees. Daarom is ieder jaar een controle
van uw prothese ook zo belangrijk. Want als uw kaak en mond
veranderen en uw prothese niet meer 100% past, is de kans
op een breuk, scheur of reparatie aan de tanden groot. De
vergoeding vanuit de basisverzekering voor een reparatie of
rebasing (nieuw laagje in de prothese) is
90%, alleen als u een volledige
prothese boven of onder heeft,
dus niet bij een gedeeltelijke
prothese/plaatje.
Wilt u weten hoe het allemaal bij
uw verzekering zit? Of wilt u meer
informatie en advies? Maak dan
een afspraak en wij leggen het
graag aan u uit!
Als u vermeldt dat u
naar aanleiding van
deze column belt,
krijgt u een gratis
afspraak.
*tarieven/prijzen
zijn een indicatie,
dit kan per
verzekeraar
verschillen.

tandprotheticus

Geopend: maandag t/m vrijdag voor reparaties en info.
Behandelingen op afspraak, (0495) 592 622, Kerkstraat 38a in Weert.
www.eengoedgebit.nl
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Noteer in uw agenda!
OPEN DAG: Zaterdag 26 mei
van 10.00-13.00 uur!

