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Bijlage 1: Prestatie- en tarievenlijst 1  2022 versie 1 

behorend bij de Overeenkomst inzake Tandprothetiek 2020/2021/2022 / overeenkomstnummer 1.93.070 

 

Code  Beschrijving  Maximumtarief  

I Consultatie en Diagnostiek (C)   

a. Consulten  

C002 Consult voor een periodieke controle € 21,11  

C003 Consult, niet zijnde periodieke controle  € 21,11   

b.  Diagnostisch onderzoek   

C011 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion € 99,99  

c.  Diversen   

C020 Mondzorg aan huis  € 16,67  

XI Kunstgebitten (P)   

a. Gedeeltelijk kunstgebit   

P001 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4  elementen € 83,33 

P002 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 166,65 

P003 * Frame kunstgebit, 1-4  elementen € 227,76 

P004 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 311,09 

b. Volledig kunstgebit  

P020 * Volledig kunstgebit bovenkaak 2 3 € 166,65 

P021 * Volledig kunstgebit onderkaak 2 3 € 222,20 

P022 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak 2 3 € 361,08 

P023 * Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak 2  € 111,11 

c. Toeslagen  

P040  Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit € 59,99 

P041 Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 27,77 

P042 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 55,55  

P043  Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting € 33,33 

P044 Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak € 75,00 

P045 Toeslag immediaat kunstgebit € 13,89 

P047 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 16,67 

d. Aanpassingen bestaand kunstgebit  

P060 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 38,89 

P061 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak € 38,89 

P062 *  Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak € 78,33 

 
1 Bij iedere wijziging van de NZa Beleidsregel Tandheelkundige zorg zal een aangepaste lijst gepubliceerd  

   (www.cz.nl/zorgaanbieder/zorgsoorten/mondzorg/downloads) en gehanteerd worden   
2 Vooraf aan te vragen indien de totaalprijs van de gebitsprothese boven de € 650 per kaak uitkomt 

3 Het vervangen van een P020, P021 of P022 binnen 5 jaar dient altijd vooraf aangevraagd te worden 

http://www.cz.nl/zorgaanbieder/zorgsoorten/mondzorg/downloads
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P063 *   Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak € 78,89 

P064 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak € 68,33 

P065 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak € 71,11 

P067 Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit € 27,77 

P068 *  Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 16,67 

P069 *  Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 44,44 

P070 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 16,67 

P071 * 
Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, 

per kaak 

€ 
44,44 

P072 * 
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig 

kunstgebit, met afdruk, per kaak  
€ 44,44 

XIII Implantaten (J)   

e. Mesostructuur   

J45 * Plaatsen eerste drukknop € 113,78 

J41 * Plaatsen elke volgende drukknop € 33,18 

J42 * Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak € 194,37 

J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 61,63 

J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 23,71 

f. Prothetische behandeling na implantaten   

J50 * Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit € 488,30 

J51 * Onder klikgebit € 317,63 

J52 * Boven klikgebit € 317,63 

J53 * Omvorming klikgebit € 94,82 

J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 123,26 

J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 142,23 

J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 165,92 

J57 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 80,60 

J58 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten     € 104,30 

J59 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 128,00 

h. Prothetische nazorg   

J70 * Opvullen zonder staafdemontage      € 132,74 

J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten     € 165,92 

J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 189,63 

J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten   € 213,34 

J74 * Reparatie zonder staafdemontage       € 52,15 

J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten   € 99,56 

J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten   € 123,26 

J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten     € 146,96 

J78 * Verwijderen én vervangen drukknop € 23,71 

 


