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MAXIMALE VERGOEDINGEN MATERIAAL- EN TECHNIEKKOSTEN IMPLANTOLOGIE EN 

SUPRASTRUCTUUR 1 JANUARI 2022 T/M 31 DECEMBER 2022 Versie 1 

 

Op deze lijst staan de maximale vergoedingen voor de materiaal- en techniekkosten voor 
behandelingen in het kader van de gebitsprothese op implantaten, uit de basisverzekering, waarvoor 
een akkoordverklaring moet worden aangevraagd. Dit zijn maximum vergoedingen, 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 u dit te motiveren in de aanvraag. 
 

Techniekkosten per healingabutment (tweefasentechniek) Prestatie Max. vergoeding  

Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment) J23 € 50  

Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment) J29 € 50  

Overige techniekkosten Prestatie Max. vergoeding  

Verlengd onderzoek implantologie J02 € 50 

Proefopstelling J03 € 300 

Sinuslift materiaalkosten (incl. membraan) J09 / J10 € 450 

Kaakverbreding en/of verhoging J12 € 300  

Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio J15  € 300 

Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef J32 € 70 

  

Techniekkosten bij een nieuwe- of vervangingsklikgebit 
(op nieuwe constructie) 

  

Klikgebit met stegconstructie Prestatie Max. vergoeding totaal 

Onder- of boven klikgebit op 2 implantaten met steg J51 of J52 en J42 € 1.458 

Onder- of boven klikgebit op 3 implantaten met steg J51 of J52 + J42 en J43 € 1.976 

Boven-klikgebit op 4 implantaten met 2 steggen J52 + J42 en J43  € 2.275 

Onder- of boven klikgebit op 4 implantaten met een doorlopende steg 
J52 of J51 + J42 en J43 

(2x) 
€ 2.625 

Boven-klikgebit op 6 implantaten met een doorlopende steg J52 + J42 en J43 (4x) € 3.375 

Onder-klikgebit op 2 implantaten met steg + bovenprothese J50 + J42 € 650 + € 1.134 

Onder-klikgebit op 3 implantaten met steggen + bovenprothese J50 + J42 en J43 € 650 + € 1.651 

Onder-klikgebit op 4 implantaten met een doorlopende steg + 
bovenprothese 

J50 + J42 en J43 (2x) € 650 + € 2.265 

Klikgebit met drukknopconstructie Prestatie Max. vergoeding totaal 

Onder- of boven klikgebit op 2 implantaten met drukknoppen J51 of J52 + J45 en J41 € 1.005 

Onder- of boven klikgebit op 3 implantaten met drukknoppen 
J51 of J52 + J45 en J41 

(2x) 
€ 1.260 

Onder- of boven klikgebit op 4 implantaten met drukknoppen 
J51 of J52 + J45 en J41 

(3x) 
€ 1.545 

Boven-klikgebit op 6 implantaten met drukknoppen J52 + J45 en J41 (5x) € 2.430 

Onder-klikgebit op 2 implantaten met drukknoppen + bovenprothese J50 + J45 en J41 € 650 + € 645 

Onder-klikgebit op 3 implantaten met drukknoppen + bovenprothese J50 + J45 en J41 (2x) € 650 + € 900 

Onder-klikgebit op 4 implantaten met druknoppen + bovenprothese J50 + J45 en J41 (3x) € 650 + € 1.185 
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Techniekkosten bij een vervangingsklikgebit  
(op bestaande constructie) 

 
 

Klikgebit op een bestaande stegconstructie  Prestatie Max. vergoeding  

Onder- of boven klikgebit op 2 implantaten met steg J51 of J52 + J57 € 700 

Onder- of boven klikgebit op 3 implantaten met steggen J51 of J52 + J58 € 780 

Onder- of boven klikgebit op 4 implantaten met steggen J51 of J52 + J58 € 930 

Bovenprothese op 6 implantaten met steggen J52 + J59 € 1.160 

Onder-klikgebit op 2 implantaten met steg + bovenprothese J50 + J57 € 980 

Onder-klikgebit op 3 implantaten met steggen + bovenprothese J50 + J58 € 1.130 

Onder-klikgebit op 4 implantaten met steggen + bovenprothese J50 + J58 € 1.210 

Klikgebit op een bestaande drukknopconstructie  Prestatie Max. vergoeding 

Onder- of boven klikgebit op 2 implantaten met drukknoppen J51 of J52 € 665 

Onder- of boven klikgebit op 3 implantaten met drukknoppen J51 of J52 € 800 

Onder- of boven klikgebit op 4 implantaten met drukknoppen J51 of J52 € 960 

Bovenprothese op 6 implantaten met drukknoppen J52 € 1.220 

Onder-klikgebit op 2 implantaten met drukknoppen + bovenprothese J50 € 980 

Onder-klikgebit op 3 implantaten met drukknoppen + bovenprothese J50 € 1.150 

Onder-klikgebit op 4 implantaten met druknoppen + bovenprothese J50 € 1.280 

 

Techniekkosten bij een omvorming  
(op nieuwe constructie) 

Prestatie 
Max. vergoeding totaal 

Omvorming op 2 implantaten met drukknoppen J53 + J45 en J41 € 650 

Omvorming op 3 implantaten met drukknoppen J53 + J45 en J41 (2x) € 925 

Omvorming op 4 implantaten met drukknoppen J53 + J45 en J41 (3x) € 1.200 

Omvorming op 2 implantaten met steg J54 + J42 € 1.200 

Omvorming op 3 implantaten met steg J55 + J42 en J43 € 1.500 

Omvorming op 4 implantaten met steg J55 + J42 en J43 (2x) € 1.750 

 

Techniekkosten bij rebasing van een 
overkappingsprothese 

Prestatie Max. vergoeding 

Rebasing overkappingsprothese op 2 implantaten met drukknoppen J70 € 350 

Rebasing overkappingsprothese op 3 implantaten met drukknoppen J70 € 400 

Rebasing overkappingsprothese op 4 implantaten met drukknoppen J70 € 450 

Rebasing overkappingsprothese op 2 implantaten met stegconstructie J70 of J71 € 380 

Rebasing overkappingsprothese op 3 of 4 implantaten met 
stegconstructie 

J70 of J72 € 510 

Rebasing overkappingsprothese op meer dan 4 implantaten met 
stegconstructie 

J70 of J73 € 600 

 

Techniekkosten bij reparatie van een 
overkappingsprothese 

Prestatie Max. vergoeding 

Reparatie overkappingsprothese op implantaten met 2 drukknoppen J74 € 200 

Reparatie overkappingsprothese op implantaten met 3 drukknoppen J74 € 275 

Reparatie overkappingsprothese op implantaten met 4 drukknoppen J74 € 350 

Reparatie overkappingsprothese op implantaten met 6 drukknoppen J74 € 450 

Reparatie overkappingsprothese op 2 implantaten met stegconstructie J74 of J75 € 280 

Reparatie overkappingsprothese op 3 of 4 implantaten met 
stegconstructie 

J74 of J76 € 500 

Reparatie overkappingsprothese op meer dan 4 implantaten met 
stegconstructie 

J74 of J77 € 750 

Verwijderen én vervangen van drukknop  Prestatie Max. vergoeding 

Verwijderen én vervangen drukknop J78 € 150 

 


