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Bijlage 2: Tarieven 2017 Gebitsprothesen op implantaten door een tandprotheticus
Onderstaande vergoedingen kunnen, volgens overeenkomst of na schriftelijke toestemming door Zorg en Zekerheid, 
in rekening worden gebracht door de Zorgaanbieder. Genoemde bedragen zijn (indien van toepassing) inclusief 
de eigen bijdrage voor de prothese. Voor het klikgebit gebruikt u de bijbehorende originele onderdelen of een gevalideerd 
kopie met CE-keurmerk van het geplaatste implantaat in verband met de garantietermijn van de implantaten. 

Meerjaren Overeenkomst:
Deze bijlage is een onderdeel van de meerjaren overeenkomst. De bijlage wordt ieder jaar in september opnieuw  
vastgesteld en gepubliceerd op de website  www.zorgenzekerheid.nl/mondzorg. 
U hebt ieder jaar tot 31 oktober de tijd om de overeenkomst op te zeggen.

Eerste volledige kunstgebit bovenkaak en onder-klikgebit op 2 implantaten met 2 drukknoppen
J50* 378,50 
Gemaakte techniekkosten tot een maximum van 921,02 
Maximaal te vergoeden bij Zorg en Zekerheid: Het totaal van bovengenoemde prestatiecodes.                       

Eerste onder-klikgebit op 2 implantaten met 2 drukknoppen
J51* 246,21 
Gemaakte techniekkosten tot een maximum van 611,02 
Maximaal te vergoeden bij Zorg en Zekerheid: Het totaal van bovengenoemde prestatiecodes.                       

Eerste volledige kunstgebit bovenkaak en onder-klikgebit op 2 implantaten met 1 steg
J50* 378,50 
Gemaakte techniekkosten tot een maximum van 1.095,18 
Maximaal te vergoeden bij Zorg en Zekerheid: Het totaal van bovengenoemde prestatiecodes.                       

Eerste onder-klikgebit op 2 implantaten met 1 steg
J51* 246,21 
Gemaakte techniekkosten tot een maximum van 785,18 
Maximaal te vergoeden bij Zorg en Zekerheid: Het totaal van bovengenoemde prestatiecodes.                       

Vervanging volledige kunstgebit bovenkaak en onder-klikgebit op 2 implantaten met 2 drukknoppen
J50* 378,50 
Gemaakte techniekkosten tot een maximum van 921,02 
Maximaal te vergoeden bij Zorg en Zekerheid: Het totaal van bovengenoemde prestatiecodes.                       

Vervanging volledige kunstgebit bovenkaak en onder-klikgebit op 4 implantaten met 4 drukknoppen
J50* 378,50 
Gemaakte techniekkosten tot een maximum van 1.167,04 
Maximaal te vergoeden bij Zorg en Zekerheid: Het totaal van bovengenoemde prestatiecodes.                       

Vervanging onder-klikgebit op 2 implantaten met 2 drukknoppen
J51* 246,21 
Gemaakte techniekkosten tot een maximum van 611,02 
Maximaal te vergoeden bij Zorg en Zekerheid: Het totaal van bovengenoemde prestatiecodes.                       

Vervanging onder-klikgebit op 4 implantaten met 4 drukknoppen
J51* 246,21 
Gemaakte techniekkosten tot een maximum van 857,04 
Maximaal te vergoeden bij Zorg en Zekerheid: Het totaal van bovengenoemde prestatiecodes.                       
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Vervanging volledig kunstgebit bovenkaak en onder-klikgebit op 2 implantaten met 1 steg
J50* 378,50 
J57 62,47 
Gemaakte techniekkosten tot een maximum van 1.095,18 
Maximaal te vergoeden bij Zorg en Zekerheid: Het totaal van bovengenoemde prestatiecodes.                       

Vervanging volledig kunstgebit bovenkaak en onder-klikgebit op 4 implantaten met  3 steggen
J50* 378,50 
J58 80,85 
Gemaakte techniekkosten tot een maximum van 1.252,26 
Maximaal te vergoeden bij Zorg en Zekerheid: Het totaal van bovengenoemde prestatiecodes.                       ,

Vervanging onder-klikgebit op 2 implantaten met 1 steg
J51* 246,21 
J57 62,47 
Gemaakte techniekkosten tot een maximum van 785,18 
Maximaal te vergoeden bij Zorg en Zekerheid: Het totaal van bovengenoemde prestatiecodes.                       

Vervanging onder-klikgebit op 4 implantaten met 3 steggen
J51* 246,21 
J58 80,85 
Gemaakte techniekkosten tot een maximum van 942,26 
Maximaal te vergoeden bij Zorg en Zekerheid: Het totaal van bovengenoemde prestatiecodes.                       

Rebasen
J70* Opvullen zonder staafdemontage 102,90 
Gemaakte techniekkosten werkelijk gemaakte kosten
Maximaal machtigingsvrij te declareren voor honorarium plus techniekkosten tot 500,00 

Reparatie
J74* Reparatie zonder staafdemontage 40,42 
Gemaakte techniekkosten werkelijk gemaakte kosten
Maximaal machtigingsvrij te declareren voor honorarium plus techniekkosten tot 500,00 

* Bij deze prestatiecode zijn materiaal-en techniekkosten apart in rekening te brengen 
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