
Verzekeraars met stijging premie tandartsverzekering (bron: ZorgKiezer) 
 

Verzekeraar Pakket Verschil in € 
5 jaar tijd 

Verschil in € 
10 jaar tijd 

Premie 
2022 

opvallend Dekking 

Friesland Optimaal  9,- 14,75 39,25 Wachttijd ortho. wel acceptatievragen 
(hadden ze al meerdere jaren zo) 

80% kronen, bruggen, 
implantaten €1000,- 

 Extra 5,- 9,25 24,50 Geen wachttijd, directe acceptatie.  80% kronen, bruggen, 
implantaten €500,- 

       
Ditzo Tand Best 6,45  33,95 Geen wachttijd, directe acceptatie 75% kronen, bruggen, 

implantaten. €500,- 
       
Nationale Ned. Tandgaaf 

1000 
11,25  57,75 Geen wachttijd, wel acceptatievragen 100% dekking tot €1000,- 

 Tandgaaf 
1500 

10,35  78,50 Geen wachttijd, wel acceptatievragen 100% dekking tot €1500,- 

       
ONVZ  Tandfit C 8,09 11,14  Geen wachttijd, wel acceptatievragen 100% dekking tot €1250 

euro 
       
Pro Life Tand Small 6,75 0,50 13,75 Geen wachttijd, directe acceptatie 75% kronen, bruggen, 

implantaten €250,- 
 Tand Medium 7,55 3,00 25,50 Geen wachttijd, directe acceptatie 

 
75% kronen, bruggen, 
implantaten €500,- 

 Tand Large 11,- 14,75 44,50 Geen wachttijd, wel acceptatievragen 75% kronen, bruggen, 
implantaten €1000,- 

       
Univé Tand Beter 11,95 18,- 34,95 Geen wachttijd, directe acceptatie 80% vergoeding muv 

controle €500,- 
 Tand best 6,95 16,45 49,50 Wachttijd 12 mnd. ortho, kroon, brug 

etc. 
80% vergoeding muv 
controle 100% €1000,- 

VGZ  Tand best 7,41 15,50 49,- Wachttijd voor orthodontie, gedeeltelijke 
gebitsprothesen, implantaten, kronen en 
bruggen, directe acceptatie 

80% vergoeding muv 
controle 100% €1000,- 



 

Verzekeraars met daling premie tandartsverzekering 
 

Verzekeraar Pakket Euro’s 5 jaar Premie 2022 Opvallend Dekking 
CZ direct Tand 1 75% -2,70 7,50 Geen wachttijd, directe 

acceptatie 
Een jaar eruit vanwege Just 

75% tot €250,- 

      
ZieZo Tand 1 -2,75 10,75 Geen wachttijd, directe 

acceptatie (premie vanaf 30) 
75% tot €250 muv controles 
100% 

      
 
Veel pakketten zijn in de afgelopen 5 jaar gestegen in de premie. Enkele verzekeraars zijn de afgelopen 3 jaar met de premies gelijk gebleven voor de 
tandartsverzekering. 

Pro Life  
Is de afgelopen 5 jaar flink gestegen met de pakketten Tand Small, Medium en Large (meer dan 10 euro), maar de afgelopen 2 jaar is premie gelijk gebleven 
Dekking: in 2022 is voor alle pakketten alles 75% m.u.v. controle. Voor preventieve mondzorg zijn dit jaar M05, M40, M80 en M81 eruit gehaald in alle 
pakketten. Tand Large heef aanvullende vragen, maar dat was in 2021 ook al zo. 
 
Salland  
Is de afgelopen 5 jaar met 6,80 gestegen met de Tand Top pakket, maar afgelopen 3 jaar is die premie gelijk gebleven. 
Tussen 2021 en 2022 is geen verschil in dekking bij Salland. TandTop heeft aanvullende vragen, maar dat was in 2021 ook al zo. 
 
Zilveren Kruis  
Is met alle tand verzekeringen de afgelopen twee jaar niet gestegen. Alleen de Tand 3 sterren en tand 4 sterren zijn de afgelopen 5 jaar met meer dan 5 
euro omhoog gegaan. 
Tand 1 ster, Tand 2 sterren en Tand 3 sterren zijn van 2021 naar 2022 op een aantal vergoedingen van 100% naar 75% gegaan, zodat alles 75% is m.u.v. 
controle. Dat geldt niet voor Tand 4 sterren. Voor Tand 3 en 4 sterren gelden acceptatievragen. 
 
Bewuzt  
is de afgelopen 5 jaar ligt gestegen op Tand Goed. Op Tand Beter met iets meer dan 5 euro. 
Geen wijzigingen in de pakketten qua dekking dit jaar tov 2021 
 



CZ 
Is de afgelopen 5 jaar op de tandartsverzekering ligt gestegen. Op de tandarts Uitgebreid met meer dan 5 euro omhoog 
Geen wijzigingen in pakketten qua dekking dit jaar tov 2021. Uitgebreide tandarts heeft acceptatievragen. Beide tandverzekeringen hebben een wachttijd 
voor orthodontie.  
 
a.s.r.  
Voorheen De Amersfoortse is ligt gestegen op de kleinste tandartsverzekering de afgelopen 5 jaar. Op het Extra pakket is het pakket met meer dan 9 euro 
gestegen de laatste 5 jaar.  
Geen wijzigingen in pakketten qua dekking dit jaar tov 2021. Tand Extra en Tand uitgebreid hebben acceptatievragen. 
 
De Friesland  
Is op alle pakketten gestegen de afgelopen 5 jaar. Standaard pakket met 3 euro, Extra pakket met 5 euro en Optimaal pakket met 9 euro. 
Geen wijzigingen in pakketten qua dekking dit jaar tov 2021. Tand optimaal heeft acceptatievragen. 
 
Ditzo  
Is de afgelopen 5 jaar op alle tandpakketten gestegen. TandBest met meer dan 6 euro in de afgelopen 5 jaar.  
Geen wijzigingen in de pakketten dit jaar tov 2021. 
 
FBTO  
Is met module 750 in de afgelopen 5 jaar met meer dan 6 euro gestegen 
Geen wijzigingen in de pakketten dit jaar tov 2021. 
 
Menzis  
Is de afgelopen 5 jaar ligt gestegen op alle tandartsverzekeringen 
Geen wijzigingen in de pakketten dit jaar tov 2021. Wachttijd van een jaar voor TandVerzorgd 750. 
 
Nationale Nederlanden/Delta Lloyd  
Is op de uitgebreide pakketten tot €1000 en tot €1250 meer dan 10 euro (per pakket) gestegen. 
Wel in de tussentijd van naam veranderd. Is dat een verklaring voor de stijging? 
Geen wijzigingen in pakketten dit jaar tov 2021. Accepatievragen voor pakketten met 1000 euro en 1500 euro vergoeding 
 
ONVZ  
is de afgelopen 5 jaar op Tandfit A, B en C gestegen met Tandfit C meer dan 8 euro. Op 10 jaar is dat zelfs meer dan 11 euro. 
Geen wijzigingen in pakketten dit jaar tov 2021. Acceptatievragen voor Tandfit C. 
 



OHRA is relatief weinig gestegen op alle tandpakketten de afgelopen 5 jaar. Onder de 5 euro. 
Tand Sterk – geen wijzigingen 
TandenGaaf 250 – geen wijzigingen 
TandenGaaf 500 - geen wijzigingen 
 
Univé is op de pakketten Tand Beter meer dan 10 euro en Tand Best meer dan 5 euro gestegen. Op basis van tien jaar is dat 18 euro en 16,45 euro. 
Tand Beter – geen wijzigingen 
Tand Best- geen wijzigingen 
 
VGZ is op het pakket Tand Best met meer dan 7 euro gestegen in de afgelopen 5 jaar. Op basis van 10 is het een stijging van meer dan 15 euro. 
Percentages zijn hetzelfde, wel minder vergoeding (was max 1.150 euro nu 1.000 euro maximaal) 
 
Bron: ZorgKiezer.nl 
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