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REFERENTIELIJST MATERIAAL- EN TECHNIEKKOSTEN OVERIGE MONDZORG 2022 versie 1 

 

Bij een behandeling kunt u materiaal- en techniekkosten rekenen. Prestaties worden in de onderhavige 

beleidsregel en tariefbeschikking aangegeven met één sterretje (*). De tarieven voor deze kosten zijn niet 

wettelijk vastgelegd. U mag de daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening brengen. In onderstaand 

overzicht ziet u welke tarieven CZ marktconform acht. Marktconforme tarieven kunnen in de loop van het 

jaar wijzigen, deze referentielijst kan dan ook gedurende het jaar worden aangepast. Declareert u een 

opvallend bedrag, dan vragen wij mogelijk een techniekbon op om de declaratie te controleren. Volgens de 

Regeling Mondzorg bent u verplicht de nota van de tandtechnicus of het tandtechnisch laboratorium te 

overleggen. Hebt u de tandtechnische werkstukken zelf vervaardigd, dan bent u verplicht deze kosten op 

ons verzoek te specificeren conform de lijst van de Nederlandse Zorgautoriteit met maximumtarieven voor 

tandtechniek in eigen beheer.  

 

Prestatie-

code 
Omschrijving prestatie 

Referentie-

bedrag 

I Consultatie en Diagnostiek (C)  

C013 * Studiemodellen €     65,00 

III Preventieve mondzorg (M) 

M32 */**  Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek €      65,00 

VI Vullingen (V) 

V70 * Parapulpaire stift €      10,00 

V80 * Wortelkanaalstift €      25,00 

V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element €      20,00 

VII Wortelkanaalbehandelingen (E)  

E60 * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel €      20,00  

E56 * Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel €      50,00  

E63 * 
Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar 

biokeramisch materiaal 
€      35,00  

E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval €      15,00 

E34 * Aanbrengen retrograde vulling €      50,00 

E36 * Het trekken van een element met re-implantatie €      35,00  

VIII Kronen en bruggen (R)  

R08 * Eénvlaks composiet inlay €    100,00  

R09 * Tweevlaks composiet inlay €      95,00  

R10 * Drievlaks composiet inlay €    100,00  

R11 * Eénvlaksinlay €    300,00  

R12 * Tweevlaksinlay €    325,00  

R13 * Drievlaksinlay €    250,00  

R24 * Kroon op natuurlijk element €    300,00  

R34 * Kroon op implantaat €    500,00  

R29 * Confectiekroon €      10,00  

R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode €    160,00  

R33 * Gegoten opbouw, directe methode €    145,00  

R40 * Eerste brugtussendeel €    280,00  

R45 * 
Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde 

tussendeel 
€    275,00  

R50 * Metalen fixatiekap met afdruk €    160,00  

R55 * Gipsslot met extra afdruk €      30,00  

R60 * Plakbrug zonder preparatie €    315,00  
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R61 * Plakbrug met preparatie €    360,00  

R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond €      55,00  

R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties €      20,00  

R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug €      20,00 

R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie €    290,00  

R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie €    260,00  

R80 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies €    105,00  

R85 * Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies €      75,00  

R90 * Gedeeltelijk voltooid werk €    200,00  

R91 * Wortelkap met stift €    285,00  

IX Behandelingen kauwstelsel (G)  

G62 * Stabilisatieopbeetplaat €    180,00 

G68 * Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk €    100,00 

G44 * Therapeutische injectie (niet zijnde behandeling triggerpoint) kostprijs 

G46 * Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig) €    600,00 

G65 * Indirect planmatig inslijpen €      50,00 

G69 * Beetbeschermingsplaat €    155,00 

G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding €      35,00 

XI Kunstgebitten (P) 

P001 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1 - 4  elementen €    225,00  

P002 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5 - 13 elementen €    315,00  

P003 * Frame kunstgebit, 1-4  elementen, per kaak €    510,00  

P004 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak €    580,00  

P023 * Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak €    350,00  

P020 * Volledig kunstgebit bovenkaak €    350,00  

P021 * Volledig kunstgebit onderkaak €    350,00  

P022 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak  €    650,00  

P062 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak €    100,00  

P063 * Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak €     95,00  

P064 * 
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per 

kaak 
€    100,00  

P065 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak €      95,00  

P066 * 
Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, 

per kaak 
€    350,00  

P068 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak €      65,00  

P069 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak €    100,00  

P070 * 
Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of 

framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak 
€      65,00  

P071 * 
Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of 

framekunstgebit, met afdruk, per kaak 
€    110,00  

P072 * 
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit met 

element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak 
€    190,00  

XII Tandvleesbehandelingen (T) 

T111 * 
Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige 

verrichting, per sextant (één zesde deel) 
€    400,00 

T112 * 

Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige 

verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per 

element 

€    180,00 

T142 * Recessie bedekking met verplaatste lap €    260,00 

T161 * Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling €      70,00 
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T163 * Toepassing lokaal medicament €      30,00  

T164 * (Draad)Spalk €      30,00  

XIII Implantaten (J) 

J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte      €    350,00  

J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad        €    140,00  

J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon €    240,00  

 

Orthodontische zorg 

A) Behandeling van patiënten, niet vallend onder B en/of C 

I Consultatie en diagnostiek 

F125A * Maken gebitsmodellen €      30,00  

F131A * Vervaardigen van diagnostische set-up €    750,00  

F132A * Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie €      75,00  

F411A * Plaatsen beugel categorie 1 €      95,00  

F411A * 

Plaatsen beugel categorie 1, m.b.t. het plaatsen van vacuümgevormde apparatuur 

verkregen door een digitale set-up bij minder dan 8 vacuümgevormde 

correctiehoesjes 

Kostprijs, tot 

een 

marktconform 

tarief is 

bepaald 

F421A * Plaatsen beugel categorie 2 €      75,00  

F431A * Plaatsen beugel categorie 3 €    150,00  

F441A * Plaatsen beugel categorie 4 €    210,00  

F451A * Plaatsen beugel categorie 5 €    210,00  

F461A * Plaatsen beugel categorie 6 €    460,00  

F471A * Plaatsen beugel categorie 7 €  2000,00 

F481A * Plaatsen beugel categorie 8 €    275,00 

F491A * Plaatsen beugel categorie 9 €    550,00 

F611A * 
Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare 

apparatuur  
€      55,00  

F612A * Plaatsen intermaxillaire correctieveren €    200,00  

F723A * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) €    120,00  

F812A * Herstel en plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak  €      45,00  

F813A * Plaatsen (extra) retentie-apparatuur, per kaak €      60,00  

F814A * 
Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere 

zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak 
€      60,00  

 

 

 


