Implantaten en de implantaatgedragen prothese daarop
Onderkaak
Wanneer het alleen onderkaaksimplantologie betreft dan is de behandeling volledig geprotocolleerd conform de
algemene bepalingen behorende bij de UPT
Aan te vragen codes:
Implantologie
C25
i70

eenvoudig diagnostisch consult * òf
initieel onderzoek

X22
X24

röntgenonderzoek (maximaal 3 maal: 1 vooraf, 2 met balletjes,
e
mits uitgevoerd, en 3 na plaatsen, daarna zijn solo-opnames
aangewezen
Röntgenschedelprofielfoto

i71
i72

verlengd onderzoek (alleen als behandelaar implanteert)
proefopstelling (alleen als behandelaar implanteert)( toepasbaar bij 4 implantaten??)

e

e

i25

i00
plaatsing 2 of 4 implantaten
(eenfasesysteem)
overheadkosten 2 of 4x

i25

plaatsing 2 of 4 implantaten
(tweefasesysteem)
overheadkosten 2 of 4x

(i80

mucosaplastiek) (maximaal één maal)

(i80

mucosaplastiek) (maximaal één maal)

i21 of i41

plaatsing 2 of 4 abutments

i27 of i47

plaatsing healingcollars of abutments

(i28 of i48

vervanging healingcollars door
abutments als implantologie door derde)

(i28 of i48

vervanging healingcollars door
abutments als implantologie door derde)

i23 of i43

2 of 4 drukknoppen of magneten

i23 of i43

2 of 4 drukknoppen of magneten

i24 of i44

staaf op 2 of 4 implantaten
i24 of i44
staaf op 2 of 4 implantaten
i80
mucosaplastiek / -transplantaat (éénmalig te berekenen)
Prothetische voorziening
i85 òf
i87 òf
i88
i00

i20 of i40

i26 of i46

òf

-

disposables en alles wat herbruikbaar is kan niet worden opgevoerd als techniekkosten, maar valt onder i25!!!
in onderdeel A kunnen en mogen geen P-codes worden opgevoerd!
i60 is in onderdeel A inbegrepen in het tarief

Bovenkaak en eventueel onderkaak
NB niet geprotocolleerd, dus individuele afspraken mogelijk (bijvoorbeeld steg als i44 opvoeren)
Aan te vragen codes:
Implantologie
C25

eenvoudig diagnostisch consult

i10
X22

implantatieplanning
benodigd röntgenonderzoek

X24

dubieus of dit noodzakelijk is

i13
i14
i25
i15
i30 of i31
i50
i55
i60
i00
A10

eerste implantaat (1x)
elk volgende implantaat (x aantal implantaten)
overheadkosten per implantaat (x aantal implantaten)
plaatsing permucosale opbouw (x aantal implantaten)
opklap eenvoudig of gecompliceerd per sextant (max 6x dus)
controlebezoek
aanpassen bestaande prothese (1 of 2x / boven en/of onder)
voorbereiden praktijkruimte
materiaalkosten implantologie
afhankelijk aantal implantaten

Prothetische voorziening
P31
wortelkap (x aantal implantaten)
P32
precisieverankering (x aantal implantaten) (ongeacht of het een
steg/drukknoppen/magneten betreft)
P30
volledige prothese b + o / evt P21 (als alleen bovenkaak)
P14
2x individuele afdruk
P42
P41
P39

extra voor specifieke A-zone-bepaling
extra voor relinen alginaat afdruk
extra voor bepaling neutrale zone

P17

beetregistratie met specifieke apparatuur

P38

beetregistratie verticaal met specifieke apparatuur

P37

frontopstelling in aparte zitting

P27
P28

reoccluderen (NB let op dat dit niet door èn tandarts èn technieker wordt opgevoerd!)
naregistratie en remounten (NB let op dat dit niet door èn tandarts èn technieker wordt
opgevoerd!)

P00

techniekkosten

* De kleiner afgedrukte codes behoeven m.i. nadere motivatie alvorens deze goed te keuren

Onderkaak
Overwegingen voor het toestaan van meer implantaten in plaats van 2 in de onderkaak


betand tegenover onbetand



extreem lage kaak (Cawood 7 en een bothoogte van < 10mm)



mucosa-intolerantie



zeer strakke musculatuur onderlip / hele dikke tong / puilende mondbodem



pijn op uittredeplaatsen nervus mentalis



"knife-edge", na correctie kan een erg lage mandibula overblijven



spitse onderkaak (dan streven naar trapeziumvorm, dus 4)



na partiële mandibularesectie



extreme kokhalsreflex



ernstige vormen van xerostomie

NB

- houdt rekening met voortschrijdend inzicht en nieuwe technieken, bijv. de toepassing van 3 implantaten
- de individuele indicatie blijft bepalend

Bovenkaak


Aantal implantaten in de bovenkaak: minimaal 6 is in feite achterhaald



ontbreken tubera



syndroom van Kelly



extreme resorptie



ernstige vormen van xerostomie



In principe Behaeghel-constructie; alle andere constructies zijn onvoldoende star / nadeel is dat dit zeer
kostbaar is



Indien er nog natuurlijke elementen in de onderkaak aanwezig zijn, is de plaats en het aantal van de
implantaten in de bovenkaak sterk afhankelijk van de situering van deze restelementen



Bij plaatsen van implantaten in het front is het mogelijk dat er te weinig ruimte overblijft voor een goede
frontopstelling



leidraad blijven de criteria voor een centrumindicatie

Contraindicaties (niet absoluut)


roken



gebruik cytostatica



implanteren in bestraald gebied

Indicatie drukknoppen of steg


individuele indicatie



vaardigheden behandelaar



bij stevig lipfunctie voorkeur voor steg, in andere gevallen zijn drukknoppen afdoende (en goedkoper)

Implantaten en implantaatgedragen kroon- en brugwerk daarop
Bijvoorbeeld voor 2 implantaatgedragen kronen (geen protocollen voorhanden):
Voorbereiding
C28

Uitgebreid consult

Zit in principe in i10*

Tijdelijke voorziening
P10 / P00
Partiële prothese als noodvoorziening
Onderzoeksfase
i70
Algemeen onderzoek implantologie
i71

X10

NB vermenging met A-protocol!!!

Verlengd onderzoek implantologie

2x

Solo-opnamen

Implantatiefase
i10
Implantatieplanning
i60
Voorbereiding praktijkruimte
A10
Xx
Anaesthesie
i13
Eerste implantaat
i14
Volgende implantaat
i30 / i31
Opklap
i25
2x
Overheadkosten
i00
2x
Kostprijs implantaten
i55

Aanpassen bestaande prothetische voorziening

i50

Controlebezoek na implantatie

Abutmentfase
A10
Xx
i60
i30 / i31
i15
2x
R33
2x
i50

Anaesthesie
Voorbereiden praktijkruimte
Opklap
Permucosale opbouw
Gegoten opbouw
Controlebezoek na implantatie

NB

Healingcollars??? zo ja wat voor code?

NB alleen bij tweefasensysteem
(als individueel vervaardigd werkstuk!)

Suprastructuren
Kronen / Bruggen / frameprothese met precisieverankering
R25
2x
Kroon of brugpijler
R00
Techniekkosten
V11

NB

2x

Afsluiting

Bij behandeling met precisieverankering worden P-codes gedeclareerd

Eindcontrole
i50
Controle implantologie
X10
Xx
Solo-opnamen
* De kleiner afgedrukte codes behoeven m.i. nadere motivering alvorens deze goed te keuren

Opmerkingen en commentaar van de alphagroep Quattre Vents op 260401 zijn verwerkt
Enkele opmerkingen vanuit de collegevergadering van 7 december 2001 zijn verwerkt

Jos Hillemans, 030202
Implantologiecodes090301

