verzekeringsvoorwaarden)
vergoeden. Een overzicht van de
kosten van het plaatsen van
implantaten (inclusief
afdekschroef) vind u op deze
pagina.

#

U bent hier:

\

HOME
2018

Home kaakchirurg

BOTOX

»

Kosten tandheelkundige implantaten

BEHANDELINGEN KAAKCHIRURG

AANDOENIN

CONTACT

Kosten implantaten 2018

CONTACT

Implantaten voor houvast van een
gebitsprothese (klikgebit)

niet meteen wat u zoekt?

Vindt u op onze website
Vraag ons gerust om meer
informatie. Vul het
onderstaande formulier en

Deze implantaten worden vanuit de basisverzekering vergoed als de kaak geheel

uw vraag in. Wij staan u

tandeloos is en er sprake is van een extreem geslonken kaak. De kaakchirurg kan een

graag te woord !

aanvraag bij de zorgverzekeraar indienen voor een machtiging tot plaatsing van
implantaten. U moet wel rekening houden met het wettelijke eigen risico. Bij afwijzing
kunt u de implantaten tegen onderstaande tarieven laten plaatsen.

Implantaten voor houvast van kroon- en
brugwerk
Deze zitten niet in de basisverzekering, maar zijn soms wel opgenomen in het
aanvullende pakket van uw polis. Voor het plaatsen van een implantaat ten behoeve van

JA, IK WIL
MEER
INFORMATIE.
NEEM
CONTACT MET
MIJ OP.
Voornaam *

kroon- en brugwerk zijn eigen kosten verbonden.
Hieronder vindt u een overzicht met de kosten voor enkelvoudige implantaten
Achternaam *

Implantaten
Aantal implantaten

prijs

Plaatsing van één Straumann implantaat

€ 788,74

Telefoonnummer *

Plaatsing van twee Straumann implantaten (in één sessie)

€ 1.301,00

Ieder volgend implantaat (in één sessie)

€ 512,26
E-mailadres *

Deze kostenopgave is inclusief:
overhead kosten implantologie

Vraag *

alle verbruiksmaterialen
lokale anesthesie
postoperatieve zorg en controles binnen 3 maanden na het plaatsen van het
implantaat
toeslag esthetische zone
kosten gebruiksklaar maken praktijkruimte

Verzenden

Straumann implantaat/implantaten met afdekschroef (originele
componenten met vermelden van lotnummers, regular/wide
neck/standaard plus/bonelevel)

BEREIKBAARHEID
KAAKCHIRURG

Exclusief:

MAASTRICHT
initieel consult en onderzoek en het initieel rontgenonderzoek. De kosten
hiervan vallen onder de basisverzekering, en komen, als dit nog niet

Kaakchirurgie Zuyd

opgebruikt is, ten laste van uw eigen risico.

Brouwersweg 100
6216 EG Maastricht

controle van de implantaten na 1 jaar

Telefoonnummer: 0851051515

het kroon- en brug werk op de geplaatste implantaten

Overige kosten

SITTARD

Overige kosten

prijs

Bot opbouw gelijktijdig met het plaatsen van de implantaten

€ 251,41

Centrum

Botopbouw voorafgaand aan het plaatsen van de implantaten

€ 351,99

Dr. H. van der Hoffplein

Vrijleggen van een implantaat indien voor een 2 fase techniek gekozen werd € 117,77

Zuyderland Medisch

1
6162 BG Geleen

Eventuele prijswijzingen zijn onder voorbehoud.

Telefoonnummer: 0884599710

HEERLEN

