
 

Kaakchirurgen      Mondhygiëniste 
 
M.R. Reinkingh  I.J. Buitink-Koller 

P. Luhrman  

G.W.C. Jaspers  

R.M. Cremers  

Voor het maken van een afspraak kunt u ons alle werkdagen bereiken via: 
 
Polikliniek Deventer  (0570)  535 075 
 

Polikliniek Zutphen  (0575)  592 822 

                                     
 

 
 
 
 

 
 
Geachte heer/mevrouw, 

 
 

U heeft een gesprek gehad met één van de kaakchirurgen voor het plaatsen van een  
implantaat ter vervanging van een tand of kies. 

 
Zoals aan u is medegedeeld, valt deze behandeling niet onder de basisverzekering.  
Dit betekent dat u zelf de behandeling zal moeten betalen (voor bedrag z.o.z.).  
Een veel voorkomend 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 
tandenloze 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, zelf  
moet betalen. De nota kunt u vervolgens indienen bij uw verzekering. Deze wordt dan 
volgens de geldende polisvoorwaarden behandeld door uw verzekeraar.  
De kaakchirurg is hierbij niet betrokken. 

 
 
 
 Met vriendelijke groet, 
 
 Maatschap Kaakchirurgie 



 

 

1e implantaat 

- plaatsen eerste implantaat (excl. kosten implantaat) code 238060  €   399,90 

- kosten implantaat, afdekschroef en boren  code 238062  €   314,04 

- vrijleggen implantaat/plaatsen healing abutments code 238063  €   122,18 

           ______________ 

           

Totaal:          €   836,12 
 

 

2e (en elk volgend) implantaat (indien in dezelfde zitting) 

- plaatsen elk volgend implantaat   code 235021  €   217,41 

- kosten implantaat, afdekschroef en boren  code 238062  €   314,04 

  

             

 

Totaal          €   531,45 

 

 

Locale botopbouw 

- locale botopbouw    code 234070  €   260,83 

- openen van bot voor verkrijgen autobottransplantaat code 238989  €   484,58 

          ______________ 

 

Totaal          €   745,41 

 

Aanvullende technieken 

- opbouw kaakwal of opvullen neusbijholte  code 234085  €   209,17 

- correctie tandvlees rond implantaat   code 234075  €   285,36 

- kleine correctie kaakwal    code 234086  €   180,60 

- Sinusbodemelevatie    code 234012  €   499,00 

 

 

 

          ______________ 

 

Samengevoegd totaalbedrag       € ….……...  

 

 

 

 

Voor gezien en akkoord.        ………………….. 

 

Deventer,   

Rijssen, 

Zutphen, 

 

N.B. 

Alle bedragen zijn exclusief de kroon/brug. 

Deze worden door uw tandarts in rekening gebracht. Hiervoor kunt u bij uw tandarts een aparte begroting 

aanvragen.  

De bovengenoemde kosten voor 1 of meer implantaten betreft uitsluitend het plaatsen van de implantaten en de 

bijbehorende kosten.  

Alle bedragen zijn inclusief B.T.W. 

 

Prijswijzigingen voorbehouden.         

   


