
SPECIFICATIE OFFERTE IMPLANTATEN 2022

Kosten 1e implantaat:

- plaatsen van eerste implantaat per kaak (code 238060) 425,13€       

- kosten implantaat (incl. afdekschroef, boren) (code 238062) 333,85€       

758,98€       

Subtotaal 758,98€           

Kosten 2e (en elk volgend) implantaat in zelfde kaak:

- plaatsen elk volgend implantaat per kaak (code 235021) 231,13€       

- kosten (implantaat, afdekschroef, boren) (code 238062) 333,85€       

aantal: 564,98€       

Subtotaal -€                 

Kosten 1e implantaat in andere kaak:

- plaatsen van eerste implantaat per kaak (code 238060) 425,13€       

- kosten implantaat (incl. afdekschroef, boren) (code 238062) 333,85€       

aantal: 0 758,98€       

Subtotaal -€                 

Bijkomende verrichtingen:

Aanpassing processus alveolaris (code 234070) 277,29€       0

Botopbouw medium / GBR (codes 234070 + 234085) 499,66€       0

Botopbouw groot (codes 238989 + 234070) 1.307,59€    0

Sinusbodemelevatie klein (code 234012) 640,98€       0

Sinusbodemelevatie groot (codes 234012 + 234085) 863,35€       0

SBE en verbreding kaak (codes 234012 + 234070 + 234085) 1.140,64€    0

Kosten eventueel boorsjabloon (code 239961)         204,00€       0

Kosten aanpassen noodprothese (code 239961) 81,38€         0

Kosten eventueel vrijleggen per kaak (code 238063) 129,89€       0

Controle + RX postoperatief  (codes 234001, 239465+239462) 1 221,83€       221,83

Subtotaal 221,83€           

Totaal kosten kaakchirurgie 980,81€       

                                                  , MKA-chirurg

AGB 06011033 Amphia ziekenhuis

Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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Opm: De kosten voor eerste consult met röntgenfoto worden vergoed vanuit de basiszorg, de 

controle(röntgenfoto) niet. Deze offerte is exclusief de kosten voor de kroon of brug. Deze kosten worden door uw 

tandarts in rekening gebracht. Meer info op pagina 2.



TOELICHTING

Opmerkingen:

De kosten voor het 1e consult en röntgenfoto zijn:

Consult (234001) 110,90€   

Röntgenfoto (239462 en 239465) 110,93€   

€ 221,83

2. In de totaalprijs op pagina 1 zijn de volgende aspecten inbegrepen:

-> Plaatsing van het implantaat inclusief materiaalkosten

-> Controle na 6 weken, inclusief de controleröntgenfoto direct na plaatsing implantaten

3.In de totaalprijs zijn niet opgenomen:

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

-> Eventuele onvoorziene kosten

-> Eventuele controlefoto direct na het plaatsen van het implantaat (zelden)

-> Eventuele nacontrole en röntgenfoto door de MKA-chirurg ong. 3-4 maanden na plaatsing van de kroon

-> Eventuele controle en instructie na twee weken door een mondhygieniste

Hopende u hiermede voldoende geinformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

MKA groep 

http://www.kaakchirurgiewestbrabant.nl

https://mkagroep.nl

Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Pagina 2/2

U heeft een gesprek gehad met een van de MKA chirurgen van de MKA groep 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 zie pagina 1). 

Een veelvoorkomend misverstand, ook bij medewerkers van uw Zorgverzekeraar, is dat 

implantaten altijd worden vergoed 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 van de MKA 

groep eerst zelf dient te betalen aan de MKA groep en daarna samen met de specificatie (zie 

pagina 1) kunt indienen bij uw Zorgverzekeraar. Deze wordt dan volgens de geldende 

polisvoorwaarden behandeld door uw Zorgverzekeraar. De MKA groep is hier geen actieve partij 

in. Bewaar deze specificatie daarom goed!

Wij willen u erop attenderen dat sommige verrichtingen ten laste kunnen komen van de 

basisverzekering, de kosten hiervan vallen echter wel onder de wettelijke eigen bijdrage. 

Indien hierover bij u onduidelijkheden bestaan, is het verstandig om zelf contact op te nemen 

met uw Zorgverzekeraar om u te informeren of u voor een al dan niet (gedeeltelijke) vergoeding 

in aanmerking komt. 

1. Tijdens het eerste 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.

http://www.kaakchirurgiewestbrabant.nl/
https://mkagroep.nl/

