
BEGROTING Aanvullende kosten

Jaargang 2023

a. Het tweede en volgende implantaat

J041 Plaatsen volgend implantaat, per kaak 107,16€            

J057 Kosten implantaat 366,12€            

Totaal 473,28€            

b. Vrijleggen volgend implantaat

J043 Plaatsen volgend healingabutment; de tweede fase 40,26€               

Materiaalkosten abutment 37,50€               

X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto 18,62€               

Totaal 96,38€              

c. Consultatie, (röntgen)diagnostiek en verwijderen element

C002 Consult 25,27€               

X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto 18,62€               

X21 Kaakoverzichtsfoto tbv implantologie 79,79€               

X25 Maken en beoordelen meerdimensionale röntgenfoto (CBCT) 226,08€            

X26 Beoordelen meerdimensionale röntgenfoto ((CB)CT) 66,49€              

H11 Trekken tand of kies 49,87€              

H35 Moeizaam trekken tand of kies 79,79€              

d. Aanvullende technieken om een implantaat mogelijk te maken

J010 Onderzoek tbv indicatiestelling implantologische behandeling 73,71€              

J012 Proefopstelling, 1-4 elementen 85,05€              

J013 Proefopstelling, 5 of meer elementen 170,09€            

Techniekkosten proefopstelling €

J014 Implantaatpositionering op grond van CT-scan, per implantaatbehandeling 51,03€              

J051* Aanbrengen van botvervangers in extractiewond 22,68€              

J020* Ophoging bodem neusbijholte, eerste kaakhelft 272,15€            

J021* Ophoging bodem neusbijholte, tweede kaakhelft 170,09€            

J052 Prepareren donorplaats (oogsten van eigen bot) 153,08€            

J022* Kaakverbreding en/of verhoging, per kaak 164,42€            

J030* Kaakverbreding en/of verhoging gecombineerd met plaatsen implantaat 96,39€              

J031* Aanvullende ophoging bodem neusbijholte gecombineerd met plaatsen implantaat 147,42€            

J054 Bindweefseltransplantaat per donorplaats 119,07€            

J002 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie, per kaak (alleen bij J020 en J022) 113,01€            

* Xenograft korrels: korrels kunstbot van dierlijke oorsprong dat uw lichaam omzet in uw eigen bot 80,58€              

* Xenograft membraan: een collageen laagje wat tandvlees weg houd van aangebracht bot 122,40€            

* Bonescraper: een scherp raspje, wegwerp, wat wordt gebruikt om bot te verzamelen 60,50€              

Totaal 263,48€            

a. Soms zijn meerdere implantaten nodig, dan zijn het tweede en volgende implantaat goedkoper.

d. Het aanbrengen van bot kan nodig zijn bij een te kleine kaak. Daaronder valt behandeling, maar

niet de kosten voor gebruikte materialen. Die worden apart begroot als materiaalkosten bij het *.


