
 

 

Bijlage 1: Prestatie- en tarievenlijst 20171  

Zorgovereenkomst Tandprothetische praktijk  
   

1. Zelfstandig uit te voeren zorg  

   

Code Beschrijving Maximumtarief 

   

I Consultatie en diagnostiek (C)  

a.  Diagnostisch onderzoek                                     

C13 Probleemgericht consult  €   18,40  

   

c.  Toeslagen en diversen  

C80 Mondzorg aan huis  €   14,53  

   

XI Kunstgebitten (P)  

P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit  €   29,04  

P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit  €   24,20  

P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur  €   48,41  

P45 * Noodkunstgebit 2 3  €   96,81  

   

a. Volledig kunstgebit  

P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak 2  € 145,22  

P25 * Volledig kunstgebit onderkaak 2  € 193,63  

P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak 2  € 314,65  

   

Extra te berekenen bij volledig kunstgebit   

P36 Individuele afdruk zonder randopbouw  €   24,20  

P14 Individuele afdruk met randopbouw  €   53,24  

P37 Frontopstelling in aparte zitting  €   29,04  

P27 Reoccluderen   €   48,41 

P28 Naregistratie en remounten  €   48,41  

P38 
Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke 

apparatuur 
 €   53,24  

P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone  €   72,61  

P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk  €   24,20  

P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling  €   24,20  

P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen  €   29,04  

   

Overige   

P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit  €   33,89  

P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw  €   33,89  

P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw  €   72,61  

P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw  €   48,41 

P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw  €   72,61  

P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk  €   14,53  

P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk  €   38,73  

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

   (www.cz.nl/zorgaanbieder/zorgaanbieders/mondzorg/downloads) en gehanteerd worden 
2 Indien het geen immediaat te plaatsen prothese betreft 

3 Vooraf aan te vragen indien de totaalprijs van de gebitsprothese boven de € 600 per kaak uitkomt 



 

   

2. Op verwijzing van een tandarts of tandarts(implantoloog) uit te voeren zorg 

   

Code Beschrijving Maximumtarief 

   

III Preventieve mondzorg (M)  

M61 * Mondbeschermer        €   21,78  

   

XI Kunstgebitten (P)  

P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4  elementen  €   72,62  

P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 145,22  

P16 
Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk 

kunstgebit van kunsthars 
 €   53,24  

P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars  €   14,53  

P34 * Frame kunstgebit, 1-4  elementen  € 198,47  

P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen  € 271,08  

P40 
Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per 

immediaat te vervangen element  
 €   12,11  

P45 * Noodkunstgebit 4  €   96,81  

   

   

a. Volledig kunstgebit  

Overige   

P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit  €   38,73  

P70 * 
Opvullen overkappingkunstgebit op natuurlijke pijlers zonder 

staafdemontage   
 € 135,54  

P56  Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit  €   33,89  

P51 * 
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder 

randopbouw 
 €   33,89  

P52 * 
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met 

randopbouw 
 €   72,61  

P53 * 
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder 

randopbouw 
 €   48,41  

P54 * 
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met 

randopbouw 
 €   72,61  

P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk  €   14,53  

P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk  €   38,73  

P78 * 
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit 

inclusief afdruk 
 €   38,73  

P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk  €   38,73  

   

XIII  Implantaten (J)  

e. Mesostructuur  

J40 * Twee magneten/drukknoppen  € 128,16  

J41 * Elke volgende magneet, drukknop  €   28,94  

J42 * Staaf tussen twee implantaten  € 169,50  

J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak  €   53,75  

   

  

                                                      
4 Indien het een immediaat te plaatsen prothese betreft 



 

 

Code 

 

Beschrijving 

 

Maximum tarief 

   

f.     Prothetische behandeling na implantaten  

J50 * Boven- en onder klikgebit5  € 425,82  

J51 * Onder-klikgebit  € 276,98  

J52 * Boven-klikgebit  € 276,98  

J53 * Omvorming klikgebit  €   82,68  

J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten  € 107,49  

J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten  € 124,02  

J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten  € 144,69  

J57 
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen  

twee implantaten 
 €   70,28  

J58 
Toeslag vervangings- klikgebit op  bestaande stegcontructie tussen drie 

of vier implantaten     
 €   90,95  

J59 
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer 

dan vier implantaten 
 € 111,62  

   

h. Prothetische nazorg  

J70 * Opvullen zonder staafdemontage       € 115,76  

J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten      € 144,69  

J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten  € 165,37  

J73 * Opvullen met staafdemontage op  meer dan vier implantaten    € 186,04  

J74 * Reparatie zonder staafdemontage        €   45,48 

J75 * Reparatie met staafdemontage op  twee implantaten    €   86,81  

J76 * Reparatie met staafdemontage op  drie of vier implantaten    € 107,49  

J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten      € 128,16  

   
* De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht op grond van de Regeling Mondzorg welke 

onderdeel is van de vigerende NZa Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg 2017 conform de Beleidsregel Tandheelkundige zorg 2017. 

 

 

                                                      
5 Er is uitgegaan van continuering van gebruik van prestatiecode J50 in 2017. Indien dit door een wettelijke wijziging in 2017 afwijkt, zal een   

  aangepaste lijst gepubliceerd en gehanteerd worden.  


