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Vergoedingenoverzicht Tandarts Ditzo 2020 

Tandarts

TandGoed TandBeter TandBest

Tandheelkundige behandelingen 

De maximum vergoeding op 
de tandverzekeringen geldt 
voor alle behandelingen 
samen per jaar.

Maximaal € 250 per jaar

75% vergoeding voor de 
volgende normale tand- 
heelkundige behandelingen:
 - (Half)jaarlijkse controle
 - Gebitsreiniging
 - Plaatselijke verdoving
 - Vullen van gaatjes in  

tanden en kiezen

75% vergoeding (inclusief 
techniekkosten en arbeids-
loon) voor de volgende 
overige tandheelkundige 
behandelingen:
 - Röntgenfoto
 - Chirurgische ingrepen
 - Wortelkanaalbehandeling
 - Uitneembare prothese  

(volledige prothese en 
overkappingprothese  
worden niet vergoed)

 - Plaatsen van kronen en 
bruggen

 - Herstel van tandvlees en 
gehemelte

 - Behandeling van  
kaakgewrichten

 - Kunstwortels die nodig 
zijn om een prothese te 
bevestigen aan een ernstig 
geslonken tandeloze kaak 
worden niet vergoed

 - Verdoving door middel  
van roesje

75% vergoeding voor spoed-
eisende tandheelkundige hulp 
in het buitenland

Maximaal € 250 per jaar

100% vergoeding voor de 
volgende normale tand- 
heelkundige behandelingen:
 - (Half)jaarlijkse controle
 - Gebitsreiniging
 - Plaatselijke verdoving
 - Vullen van gaatjes in  

tanden en kiezen

100% vergoeding (inclusief 
techniekkosten en arbeids-
loon) voor de volgende 
overige tandheelkundige 
behandelingen:
 - Röntgenfoto
 - Chirurgische ingrepen
 - Wortelkanaalbehandeling
 - Uitneembare prothese  

(volledige prothese en 
overkappingprothese  
worden niet vergoed)

 - Plaatsen van kronen en 
bruggen

 - Herstel van tandvlees en 
gehemelte

 - Behandeling van  
kaakgewrichten

 - Kunstwortels die nodig 
zijn om een prothese te 
bevestigen aan een ernstig 
geslonken tandeloze kaak 
worden niet vergoed

 - Verdoving door middel  
van roesje

100% vergoeding voor spoed-
eisende tandheelkundige hulp 
in het buitenland

Maximaal € 500 per jaar

100% vergoeding voor de 
volgende normale tand- 
heelkundige behandelingen:
 - (Half)jaarlijkse controle
 - Plaatselijke verdoving
 - Vullen van gaatjes in  

tanden en kiezen

75% vergoeding (inclusief 
techniekkosten en arbeids-
loon) voor de volgende 
overige tandheelkundige 
behandelingen:
 - Röntgenfoto
 - Gebitsreiniging
 - Chirurgische ingrepen
 - Wortelkanaalbehandeling
 - Uitneembare prothese  

(volledige prothese en 
overkappingprothese  
worden niet vergoed)

 - Plaatsen van kronen en 
bruggen

 - Herstel van tandvlees en 
gehemelte

 - Behandeling van  
kaakgewrichten

 - Kunstwortels die nodig 
zijn om een prothese te 
bevestigen aan een ernstig 
geslonken tandeloze kaak 
worden niet vergoed

 - Verdoving door middel  
van roesje

75% vergoeding voor spoed-
eisende tandheelkundige hulp 
in het buitenland

Voor meer informatie over de vergoedingen verwijzen wij je naar de polisvoorwaarden. Deze kun je vinden op 
www.ditzo.nl/zorgverzekering. Op www.ditzo.nl/service stel je je vraag op elk door jou gewenst moment. Wil je weten hoe je ons 
kunt bereiken, ga dan naar www.ditzo.nl/contact. Aan dit document kun je geen rechten ontlenen.  
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