
KOSTEN IMPLANTATEN 2019 
 

Hieronder een overzicht met de kosten voor tand implantaten  

1 implantaat: €   713,- 

2 implantaten (in één sessie): € 1.245,- 

1 implantaat + beperkte botopbouw: € 1.183,- 

1 implantaat + sinusbodemelevatie: € 1.526,- 

Uitgebreide botopbouw: € 1.439,- 

Sinusbodemelevatie (met botvervanger):     €    812,- 

Sinusbodemelevatie (met autoloog bot + botvervanger) € 1.781,- 

Vrijleggen implantaat  €    122,- 

Maken en beoordelen van een röntgenfoto (OPT )  €    104,- 

        

DEZE KOSTENOPGAVE IS INCLUSIEF 

 overhead kosten implantologie 

 alle verbruiksmaterialen 

 lokale anesthesie 

 toeslag esthetische zone 

 kosten gebruiksklaar maken praktijkruimte 

 Straumann implantaat/implantaten met afdekschroef (originele componenten met vermelden 

van lotnummers) 

DEZE KOSTENOPGAVE IS EXCLUSIEF 

 initieel consult, onderzoek en röntgenfoto’s. De kosten hiervan vallen onder de 

basisverzekering, en komen, als dit nog niet opgebruikt is, ten laste van uw verplicht eigen 

risico. Dit bedraagt in 2019  € 385, - 

 controle van de implantaten na 1 jaar 

 de prothetische voorziening (kroon of brug) op het implantaat. Deze kosten worden door uw 

tandarts in rekening gebracht. 

 eventuele onvoorziene extra verrichtingen (hierover wordt u uiteraard van te voren 

geïnformeerd mocht dit aan de orde zijn). 

 Eventuele prijswijzigingen zijn onder voorbehoud. 



Zoals aan u is medegedeeld, valt deze behandeling niet onder de basisverzekering. 
Dit betekent dat u zelf de behandeling zal moeten betalen. 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 tandeloze kaak komen hier in principe voor in aanmerking. 
 
Alleen indien u een aanvullende verzekering 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. Voor informatie over evt. uw aanvullende 
verzekering kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. 
 
 


