Geachte heer/mevrouw,

U heeft een gesprek gehad met een van de kaakchirurgen voor het plaatsen van een implantaat
ter vervanging van een tand of kies.
Zoals aan u is meegedeeld, valt deze behandeling niet onder de basisverzekering. Dit
betekent dat u zelf de behandeling zal moeten betalen (voor bedrag z.o.z.).
Een veelvoorkomend misverstand, ook bij medewerkers van uw ziektekostenverzekering, is
dat implantaten altijd vergoed worden na een machtiging of het indienen van een
behandelplan. Echter, alleen implantaten in een ernstig geslonken en volledig tandeloze
kaak komen hier in principe voor in aanmerking.
Alleen indien u een aanvullende verzekering met name voor Tandheelkunde heeft
afgesloten, is het mogelijk dat u op basis hiervan voor (gedeeltelijke) vergoeding van de
implantaatbehandeling in aanmerking komt. Dit betekent dat u de nota die u krijgt eerst zelf
moet betalen en daarna samen met de specificatie (z.o.z.) kunt indienen bij uw
zorgverzekeraar. Deze wordt dan volgens de geldende polisvoorwaarden behandeld door uw
verzekeraar. De maatschap is hierbij niet betrokken. Bewaar deze specificatie daarom goed!
Wij willen u erop attenderen dat sommige verrichtingen ten laste van de basisverzekering
kunnen komen, de kosten hiervan vallen echter wel onder de wettelijke eigen bijdrage (in
2019 € 385).
Indien hierover bij u onduidelijkheden bestaan, is het verstandig contact op te nemen met uw
zorgverzekering om te informeren of u voor een al dan niet (gedeeltelijke) vergoeding in
aanmerking komt.
Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Maatschap Kaakchirurgen
http://www.kaakchirurgiewestbrabant.nl/

Begroting kosten implantaat vanaf 1 januari 2019
Tijdens het 1e consult wordt beoordeeld of implantologie bij u mogelijk is. Er worden dan ook
röntgenfoto’s gemaakt. De kosten van een consult en röntgenfoto’s vallen onder de
basisverzekering en gaan van uw eigen risico af.
De eventuele kosten voor het 1e consult en röntgenfoto zijn
Consult (234003)

€ 72,11

Röntgenfoto (239462 en 239465)

€ 104, 35

Plaatsing Implantaat
De kosten voor de plaatsing van het 1e implantaat per kaak zijn:
Honorarium (code 238060)
Kosten (implantaat, afdekschroef, boren) code 238062

€ 713,94

De kosten voor elk volgend implantaat geplaatst in de zelfde zitting zijn:
Honorarium (code 235021)
Kosten (implantaat, afdekschroef, boren) code 238062

€ 531,45

In deze totaalprijs zijn de volgende aspecten opgenomen:
1.
Plaatsing van het implantaat inclusief materiaal kosten (code 238060, 235021 en 238062)
2.
Controle en instructie na 2 weken door de mondhygiëniste
3.
Controle na 6 weken
In deze prijs zijn niet opgenomen:
1.

Botopbouw met behulp van eigen bot dan wel kunstbot en membraantechniek ter
verbreding van de kaak.
…x Botopbouw klein (code 234070)
€ 260,83
…x Botopbouw groot ( code 234075)
€ 285,36

2.

De kroon of prothese op het implantaat, begroting via de behandelend tandarts .

3.

Onvoorziene kosten.

4.

Controlefoto direct na het plaatsen van het implantaat.

5.

Eindcontrole en röntgenfoto door de kaakchirurg ongeveer 3-4 maanden na plaatsing van
de kroon.
Vrijleggen implantaat (code 238063)
€ 122,18

6.

Prijzen 2019 gelden onder voorbehoud van wijzigingen door de Nza

