
 

 

MAXIMALE VERGOEDINGEN MATERIAAL- EN TECHNIEKKOSTEN OVERIGE MONDZORG 

M.I.V. 1 JANUARI 2017 

 

Op deze lijst staan de maximale vergoedingen voor de materiaal- en techniekkosten voor 
behandelingen in het kader van overige mondzorg onder de basisverzekering waarvoor een 
akkoordverklaringsaanvraag ingediend moet worden. Dit zijn maximumvergoedingen, waarbij de 
werkelijk gemaakte materiaal- en techniekkosten gedeclareerd moeten worden. 
Indien de materiaal- en techniekkosten hoger zijn dan de maximale vergoeding zoals vastgesteld door CZ, 
dient dit in de akkoordverklaringsaanvraag gemotiveerd te worden.  
 

 

Omschrijving prestatie Prestatiecoderingen maximale vergoeding  

Mondbeschermer M61 * € 150 

Eenvlaks composiet inlay R08 * € 180 

Tweevlaks composiet inlay R09 * € 180 

Drievlaks composiet inlay R10 * € 180 

Eenvlaksinlay R11 * € 225 

Tweevlaksinlay R12 * € 275 

Drievlaksinlay R13 * € 325 

Kroon R24 * € 350 

Gegoten opbouw, indirecte methode R32 * € 175 

Gegoten opbouw, directe methode R33 * € 175 

Eerste brugtussendeel R40 * € 350 

Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel R45 * € 350 

Plakbrug zonder preparatie R60 * € 375 

Plakbrug met preparatie R61 * € 375 

Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel                   R65 € 175 

Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee                   R66 €  75 

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie  R78 * € 275 

Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie R79 * € 275 

Temporaire, eerste voorziening R80 * € 100 

Temporaire, volgende voorziening R85 * € 100 

Occlusale spalk G62 * € 300 

Repositiespalk G63 * € 300 

Indirect planmatig inslijpen G65 * €  50 

Aanbrengen front/hoektandgeleiding G33 * € 250 

Opbeetplaat G69 * € 300 

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen P10 * € 225 

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen P15 * € 300 

Frame kunstgebit, 1-4 elementen P34 * € 550 

Frame kunstgebit, 5-13 elementen P35 * € 750 

Noodkunstgebit  P45 * € 350 

Volledig kunstgebit bovenkaak  P21 * € 350 

Volledig kunstgebit onderkaak  P25 * € 350 

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak  P30 * € 650 

Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw P01 * € 100 

Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw P02 * € 100 

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk P07 * € 100 

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk P08 * € 100 


