
Begroting Implantologie / Fase I

Eerste diagnose

Voor het beoordelen van de mogelijkheden voor een implantaat wordt eerst een
intake-consult ingepland.

Kosten: C13 Probleemgericht consult (max 10 minuten) € 20,52
en/of

C28 Bespreken plan € 97,18

X21 Kaakoverzichtsfoto € 64,79

1. Onderzoek

Na de intake of gelijktijdig met de intake kan het plan worden opgesteld.

Kosten: J01 Initieel onderzoek € 70,19
J02 Verlengd onderzoek € 107,98
C29 Studiemodellen € 27,00

techniek studiemodellen* € 30,00
€ 235,17

Maken proefopstelling & boormal:
Deze handeling vindt plaats om een betere plaatsing van het implantaat mogelijk te
maken.
Kosten: J03 proefopstelling & boormal € 145,77

Laboratoriumkosten* € 80,00*
€ 225,77

2. Plaatsen implantaat

Plaatsen:
Kosten: J97 Overheadkosten implantaten € 196,26

J20 Plaatsen € 210,56
Inkoop Straumann implantaat* € 380,00*
A311 controle foto € 15,12

€ 801,94



9-12-2012 / 2

Controlebezoek
Na twee weken verwijderen hechtingen en controle implantaat Geen kosten

Totale kosten 1e fase: ongeveer afgerond € 1.270,00

Begroting Implantologie / Fase II

3. Plaatsen kroon

Plaatsen opbouw voor kroon:
Kosten: J44 plaatsen € 27,00

Inkoop opbouw* € 200,00

Plaatsen kroon:
Kosten: R24 plaatsen € 237,56

Inkoop implantaat kroon* € 250,00

A311 controle foto € 15,12

€ 729,68

Totale kosten 2e fase: ongeveer afgerond € 730,00

Totale kosten standaard implantaat: ongeveer € 2.000,00
(waarvan ongeveer de helft aan techniekkosten en materiaalkosten)

* Laboratoriumkosten & techniekkosten worden altijd volledig doorbelast.
** Materiaalkosten zijn in de plaatskosten verwerkt.
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Begroting Implantologie / Toeslagen

Module 2-fase techniek

Dit wordt gedaan om de implantaten en het omliggende bot zo min mogelijk te belasten
gedurende de rustperiode. De implantaten worden bij een volgende afspraak door middel van
een kleine chirurgische ingreep, onder lokale verdoving, vrijgelegd. Dit is nodig om een
aanvang te kunnen maken met het prothetische gedeelte van de behandeling.

Kosten: J23 Healing abutment € 80,99
Inkoop Straumann healingabutment* € 40,00

€ 120,99

Alleen noodzakelijk indien medisch geïndiceerd (stabiliteit implantaat, toestand tandvlees,
enz.)

Module voor implantaat in het front

Kosten: J19 toeslag esthetische zone € 70,19

Module botopbouw (kaakverbreding en/of verhoging) tijdens implanteren

Kosten: J15/16 verbreden/verhogen kaakbot € 91,78
Inkoop biomateriaal* € 400,00
J11 eigen bot € 145,77

€ 637,55

Module botopbouw (ophoging bodem bijholte (sinusbodemelevatie)) tijdens implanteren

Kosten: J17 € 140,37
Inkoop biomateriaal* € 600,00
H44 afsluiting € 59,39
J11 eigen bot € 145,77

€ 945,53

Module botopbouw (sinusbodemelevatie orthograad) tijdens implanteren

Kosten: J18 € 64,79
Inkoop biomateriaal* € 110,00

€ 174,79
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Module botopbouw (kaakverbreding en/of verhoging frontregio) in aparte zitting

Kosten: J12 eerste kaakhelft € 156,57
J98 overhead € 111,07
Inkoop biomateriaal* € 400,00
J11 eigen bot € 145,77

€ 813,41

Module botopbouw (ophoging bodem bijholte (sinusbodemelevatie)) in aparte zitting

Kosten: J09 eerste kaakhelft € 259,15
J98 overhead € 111,07
Inkoop biomateriaal* € 600,00
H44 afsluiting € 59,39
J11 eigen bot € 145,77

€ 1.175,38

Overige:

Correctie foramen metale J06 € 32,99

Verwijderen implantaat J26 € 178,16

Verwijderen kapotte schroef/abutment J32 € 124,18

Maken 3D kaakfoto
(buiten praktijk tandhaven) X25 € 129,58

Beoordelen 3D kaakfoto X26 € 53.99

Implantaatpositionering o.b.v. 3D foto J05 € 48, 59

Toeslag boren J07 € kostprijs
(ongeveer € 80)*


