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Implantologie Praktijk Heerenveen is een innovatieve kwaliteitskliniek. Wij volgen de 
nieuwste ontwikkelingen binnen de implantologie en tandheelkunde nauwgezet en 
beschikken over geavanceerde behandeltechnieken. 

 
Een gezonde mond en stralende lach is voor veel mensen belangrijk. 
 
In een prettige sfeer van vertrouwen en deskundigheid zetten wij ons met hart en ziel hiervoor 
in. Ons toegewijde team streeft continu n aar verbetering van onze service. 
 
Tarieven consultatie en diagnostiek 
A111 Periodieke controle € 21,50  
A211 Probleemgericht consult € 27,50  
A231 Intake consult € 39,00  
A261 Multidisciplinair consult € 97,60  
A311 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto € 15,90  
A321 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto € 65,00  
A324 Maken en beoordelen schedelfoto € 30,00  
A511 Vaststellen wortelkanaal-classificatiescore € 35,00  
A531 Vaststellen conditie tandvlees € 35,00  
A611 Microbiologisch-en/of speekselonderzoek € 22,50 * 
A711 Opstellen en bespreken zorgplan € 97,60  
A721 Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg € 97,60 * 
A722 Onderzoek tandvleesbehandelingen € 140,00  
A723 Aanvullend onderzoek implantologie € 103,00  
 
Tarieven preventieve mondzorg 
C112 Preventieve voorlichting en/of instructie standaard € 10,00  
C114 Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid € 34,00  
C124 Consult voor evaluatie van preventie € 24,50  
C212 Gebitsreiniging standaard € 25,00  
C214 Gebitsreiniging uitgebreid € 47,50  
 
Tarieven chirurgie 
J311 Trekken tand of kies € 40,00  
J315 Moeizaam trekken tand of kies € 75,00  
J411 Chirurgische verrichting € 125,00  
J511 Aanbrengen botvervangers € 75,00 * 
J611 Kijkoperatie € 185,00  
J631 Endodontische chirurgie snij/hoektand € 196,00  
J633 Endodontische chirurgie premolaar € 235,00  
J635 Endodontische chirurgie molaar € 260,00  
 
Tarieven kunstgebitten (prothetische voorzieningen)    

G111 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 568,50 * 
G112 Volledig kunstgebit onderkaak € 300,00 * 
G113 Volledig kunstgebit bovenkaak € 245,00 * 
G211 Klikgebit per kaak € 375,00 * 
G251 Vervangend klikgebit op niet verbonden implantatnen € 375,00 * 
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Tarieven kunstgebitten (prothetische voorzieningen)   

G253 Vervangend klikgebit op verbonden implantaten € 445,00 * 
G311 Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen € 168,00 * 
G313 Vervaardigen extra drukknop € 36,00 * 
G331 Maken mesostructuur bestaande uit een staaf € 222,50 * 
 tussen twee implantaten of elementen  

G333 Vervaardigen extra staaf in dezelfde kaak € 70,60 * 
G411 Gedeeltelijk (kunsthars)gebit (plaatje) per kaak € 150,00 * 
G451 Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak € 270,00 * 
G611 Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten € 130,00 * 
G651 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame € 46,90 * 
G711 Opvullen bestaand kunstgebit per kaak € 75,00 * 
G731 Opvullen bestaand klikgebit per kaak € 152,00 * 
G733 Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak € 225,00 * 
G811 Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak € 18,50 * 
G815 Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak € 44,10 * 
G831 Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostructuur € 133,00 * 
G911 Tijdelijke zachte laag in kunstgebit € 38,00  
G921 Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak € 108,50 * 
 
Tarieven tandvleesbehandelingen 
N111 Grondig reinigen worteloppervlak per element € 28,50  
N211 Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling € 35,00  
N215 Evaluatie tandvleesbehandeling € 125,00  
N311 Flapoperatie tussen 2 elementen € 185,00  
N315 Flapoperatie per sextant (zesde deel) € 332,50  
N411 Tuber- of retromolaarplastiek € 199,00  
N511 Aanbrengen regeneratiemateriaal per element € 125,00 * 
N515 Aanbrengen regeneratiemateriaal per sextant € 310,00 * 
N551 Operatieve verwijdering regeneratiemateriaal € 165,00  
N611 Tandvleescorrectie per element, zonder opklap € 51,60  
N615 Tandvleescorrectie per element, met opklap € 176,50 * 
N811 Behandeling tandvleesabces € 70,00 
 
Tarieven implantaten (implantologie) 
P111 Plaatsen implantaat € 225,00 * 
P131 Plaatsen afdekschroef voor implantaat € 85,00 * 
P211 Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 125,00 * 
P311 Maken proefopstelling ten behoeven van Implantologie € 139,00 * 
P331 Maken boormal € 47,00 * 
P411 Ophoging bodem bijholte per kaakhelft € 315,00 * 
P431 Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft € 275,00 * 
P451 Aanvullende ophoging bodem bijholte tijdens plaatsen implantaat € 160,00 * 
P511 Oogsten eigen botweefsel € 164,80  
P611 Transplantatie tandvlees/bindweefsel € 125,00  
P911 Verwijderen implantaat € 201,00  
P915 Verwijderen kapotte schroef en/of abutment € 120,00  
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Tarieven nazorg 
W112 Nazorg standaard  € 60,00  
W114 Nazorg uitgebreid  € 97,50  
 
Diverse tarieven 
S411 Opbeetplaat € 65,60 * 
X111 Deelprestatie avond-, nacht-, en weekend behandeling € 25,00  
X211 Spalken per element € 25,00  
X221 Verwijderen spalk per element € 5,40  
X411 Maken van gebitsmodellen € 27,10  
X555 Second opinion € 95,00  
 
Tarieven vullingen, kronen en bruggen 
E111 Eénvlaksvulling € 49,50  
E112 Tweevlaksvulling € 74,50  
E113 Drievlaksvulling € 85,00  
E114 Vier- of vijfvlaksvulling € 99,50  
E131 Opbouw van plastisch materiaal bij extreme gebitsslijtage per element € 99,50 * 
E151 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 99,50  
E211 Herstellen hoektandfunctie € 69,75 * 
E311 Eénvlaks inlay € 129,50 * 
E312 Tweevlaks inlay  € 185,00 * 
E313 Drievlaks inlay  € 249,50 * 
E321 Kroon € 279,50 * 
E325 Brugtussendeel € 171,50 * 
E335 Schildje van keramiek of kunststof € 199,00 * 
E341 Plakbrug met één tussendeel aan één element € 197,50 * 
E345 Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug € 35,00 * 
E411 Plaatsen van wortelkanaalpin € 35,00  
E421 Opbouw van plastisch materiaal € 50,00  
E423 Opbouw niet-plastisch materiaal € 125,00 * 
E431 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaat kroon € 49,50 * 
E511 Aanbrengen precisiekoppelingen per stuk € 79,50 * 
E611 Afdruk ten behoeve van fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk € 27,50  
E711 Tijdelijke (nood)kroon € 45,00 * 
E721 Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode € 55,00 * 
E811 Opnieuw vastzetten kroon € 39,50  
E815 Opnieuw vastzetten plakbrug € 79,50  
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Deze prijzen zijn geldig van 1 juni tot 1 september 2012 en gelden voor iedereen. 

Bij de verrichtingen die aangemerkt zijn met een sterretje (*) zijn prijzen vermeld exclusief 
techniek- en materiaalkosten. Deze worden apart in rekening gebracht. 
 

Deze prijslijst betreft de zogenaamde standaardprijslijst. Op basis van onderstaande criteria kan 
per hoofdcategorie afgeweken worden van deze standaardprijslijst: 

 Zorgzwaarte: hiermee worden die gevallen bedoeld waarin de zorgbehoefte afwijkt van wat 
gemiddeld gebruikelijk is in de praktijk 

1. Behandelingen die minder of juist extra tijd vragen of inzet van bijzondere hulpmiddelen. 
2. Fysieke beperkingen van patiënt waardoor veel extra behandeltijd nodig is.  

 Andere reden: 
1. Gebruik van andere dan gebruikelijke materialen 

2. Behandeling op andere tijdstippen 

3. Tarief P111 “Plaatsen implantaat” is gebaseerd op twee implantaten t.b.v. een 
overkappingsprothese. Voor solitaire implantaten geldt een aangepast tarief. 

4. Bij een serie extracties in één zitting geldt een aangepast en lager tarief dan gepubliceerd 
bij J311 en J315. 

  


