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Bijlage 1 Prestaties en tarieven mondzorg prothese op implantaten tandarts 2021 en 2022

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 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. 

Volledige kunstgebit bovenkaak en onder-klikgebit op 2 implantaten met 2 drukknoppen

J45* NZa tarief**

J41* NZa tarief**

J50* NZa tarief**

Gemaakte techniekkosten tot een maximum van 1.360,00€       

Maximaal te vergoeden bij Zorg en Zekerheid: Het totaal van bovengenoemde prestatiecodes.                       

Volledige kunstgebit bovenkaak en onder-klikgebit op 4 implantaten met 4 drukknoppen

J45* NZa tarief**

J41* NZa tarief**

J50* NZa tarief**

Gemaakte techniekkosten tot een maximum van 2.011,00€       

Maximaal te vergoeden bij Zorg en Zekerheid: Het totaal van bovengenoemde prestatiecodes.                       

Onder-klikgebit op 2 implantaten met 2 drukknoppen

J45* NZa tarief**

J41* NZa tarief**

J51* NZa tarief**

Gemaakte techniekkosten tot een maximum van 1.057,00€       

Maximaal te vergoeden bij Zorg en Zekerheid: Het totaal van bovengenoemde prestatiecodes.                       

Onder-klikgebit op 4 implantaten met 4 drukknoppen

J45* NZa tarief**

J41* NZa tarief**

J51* NZa tarief**

Gemaakte techniekkosten tot een maximum van 1.708,00€       

Maximaal te vergoeden bij Zorg en Zekerheid: Het totaal van bovengenoemde prestatiecodes.                       

Volledige kunstgebit bovenkaak en onder-klikgebit op 2 implantaten met 2 drukknoppen

J50* NZa tarief**

Gemaakte techniekkosten tot een maximum van 964,00€           

Maximaal te vergoeden bij Zorg en Zekerheid: Het totaal van bovengenoemde prestatiecodes.                       

Volledige kunstgebit bovenkaak en onder-klikgebit op 4 implantaten met 4 drukknoppen

J50* NZa tarief**

Gemaakte techniekkosten tot een maximum van 1.219,00€       

Maximaal te vergoeden bij Zorg en Zekerheid: Het totaal van bovengenoemde prestatiecodes.                       

Onder-klikgebit op 2 implantaten met 2 drukknoppen

J51* NZa tarief**

Gemaakte techniekkosten tot een maximum van 661,00€           

Maximaal te vergoeden bij Zorg en Zekerheid: Het totaal van bovengenoemde prestatiecodes.                       

Onder-klikgebit op 4 implantaten met 4 drukknoppen

J51* NZa tarief**

Gemaakte techniekkosten tot een maximum van 916,00€           

Maximaal te vergoeden bij Zorg en Zekerheid: Het totaal van bovengenoemde prestatiecodes.                       

Maximum vergoeding 2021 en 2022. Inclusief garantie en de eigen bijdrage

Drukknoppen

Eertse prothese én de vervangende prothese
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Volledig kunstgebit bovenkaak en onder-klikgebit op 2 implantaten met 1 steg, incl mesostructuur

J42* NZa tarief**

J50* NZa tarief**

Maximaal te vergoeden bij Zorg en Zekerheid: Het totaal van bovengenoemde prestatiecodes.                       1.632,00€       

Volledig kunstgebit bovenkaak en onder-klikgebit op 4 implantaten met 3 steggen

J42* NZa tarief**

J43* NZa tarief**

J50* NZa tarief**

Maximaal te vergoeden bij Zorg en Zekerheid: Het totaal van bovengenoemde prestatiecodes.                       2.217,00€       

Onder-klikgebit op 2 implantaten met 1 steg

J42* NZa tarief**

J51* NZa tarief**

Gemaakte techniekkosten tot een maximum van 1.329,00€       

Onder-klikgebit op 4 implantaten met 3 steggen

J42* NZa tarief**

J43* NZa tarief**

J51* NZa tarief**

Gemaakte techniekkosten tot een maximum van 1.914,00€       

Volledig kunstgebit bovenkaak en onder-klikgebit op 2 implantaten met 1 steg

J50* NZa tarief**

Gemaakte techniekkosten tot een maximum van 1.112,00€       

Volledig kunstgebit bovenkaak en onder-klikgebit op 4 implantaten met 3 steggen

J50* NZa tarief**

Gemaakte techniekkosten tot een maximum van 1.260,00€       

Maximaal te vergoeden bij Zorg en Zekerheid: Het totaal van bovengenoemde prestatiecodes.                       

Onder-klikgebit op 2 implantaten met 1 steg

J51* NZa tarief**

Gemaakte techniekkosten tot een maximum van 809,00€           

Maximaal te vergoeden bij Zorg en Zekerheid: Het totaal van bovengenoemde prestatiecodes.                       

Onder-klikgebit op 4 implantaten met 3 steggen

J51* NZa tarief**

Gemaakte techniekkosten tot een maximum van 957,00€           

Maximaal te vergoeden bij Zorg en Zekerheid: Het totaal van bovengenoemde prestatiecodes.                       

Eerste prothese

Maximum vergoeding 2021 en 2022. Inclusief garantie en de eigen bijdrage

Steg
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Vervanging volledig kunstgebit bovenkaak en onder-klikgebit op 2 implantaten met 1 steg

J42* NZa tarief**

J50* NZa tarief**

J57 NZa tarief**

Gemaakte techniekkosten tot een maximum van 1.632,00€       

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

J42* NZa tarief**

J43* NZa tarief**

J50* NZa tarief**

J58 NZa tarief**

Gemaakte techniekkosten tot een maximum van 2.217,00€       

Maximaal te vergoeden bij Zorg en Zekerheid: Het totaal van bovengenoemde prestatiecodes.                       

Vervanging onder-klikgebit op 2 implantaten met 1 steg

J42* NZa tarief**

J51* NZa tarief**

J57 NZa tarief**

Gemaakte techniekkosten tot een maximum van 1.329,00€       

Vervanging onder-klikgebit op 4 implantaten met 3 steggen

J42* NZa tarief**

J43* NZa tarief**

J51* NZa tarief**

J58 NZa tarief**

Gemaakte techniekkosten tot een maximum van 1.914,00€       

Vervanging volledig kunstgebit bovenkaak en onder-klikgebit op 2 implantaten met 1 steg

J50* NZa tarief**

J57 NZa tarief**

Gemaakte techniekkosten tot een maximum van 1.112,00€       

Vervanging volledig kunstgebit bovenkaak en onder-klikgebit op 4 implantaten met 3 steggen

J50* NZa tarief**

J58 NZa tarief**

Gemaakte techniekkosten tot een maximum van 1.260,00€       

Maximaal te vergoeden bij Zorg en Zekerheid: Het totaal van bovengenoemde prestatiecodes.                       

Vervanging onder-klikgebit op 2 implantaten met 1 steg

J51* NZa tarief**

J57 NZa tarief**

Gemaakte techniekkosten tot een maximum van 809,00€           

Maximaal te vergoeden bij Zorg en Zekerheid: Het totaal van bovengenoemde prestatiecodes.                       

Vervanging onder-klikgebit op 4 implantaten met 3 steggen

J51* NZa tarief**

J58 NZa tarief**

Gemaakte techniekkosten tot een maximum van 957,00€           

Maximaal te vergoeden bij Zorg en Zekerheid: Het totaal van bovengenoemde prestatiecodes.                       

Maximum vergoeding 2021 en 2022. Inclusief garantie en de eigen bijdrage

Steg

Vervangende prothese
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Rebasen

J70* opvullen zonder staafdemontage bij 2 implantaten met drukknop NZa tarief**

Zonder demontage van de matrix; werkelijk gemaakte kosten tot een maximum van 150,00€           

Extra bij vervangen van de matrix; materiaalkosten per te vervangen matrix  (max 2 x in rekening te bengen) 67,00€             

J70* opvullen zonder staafdemontage bij 4 implantaten met drukknop, zonder demontage van de matrix NZa tarief**

Zonder demontage van de matrix; werkelijk gemaakte kosten tot een maximum van 205,00€           

Extra bij vervangen van de matrix; materiaalkosten per te vervangen matrix  (max 4 x in rekening te bengen) 67,00€             

J71* opvullen met staafdemontage op 2 implantaten met steg NZa tarief**

Werkelijk gemaakte kosten tot een maximum van 310,00€           

J72* opvullen met staafdemontage op 3 of 4 implantaten NZa tarief**

Werkelijk gemaakte kosten tot een maximum van 515,00€           

J78* Verwijderen én vervangen van drukknop NZa tarief**

Werkelijk gemaakte kosten van de materiaal- en techniekkosten bij twee drukknoppen 250,00€           

Werkelijk gemaakte kosten van de materiaal- en techniekkosten bij vier drukknoppen 500,00€           

Reparaties

J74* Reparatie zonder staafdemontage NZa tarief**

Werkelijk gemaakte kosten 

J75* Reparatie met staafdemontage op twee implantaten NZa tarief**

Werkelijk gemaakte kosten 

J76* Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten NZa tarief**

Werkelijk gemaakte kosten 

J78* Verwijderen én vervangen van drukknop NZa tarief**

Werkelijk gemaakte kosten van de materiaal- en techniekkosten bij twee drukknoppen 250,00€           

Werkelijk gemaakte kosten van de materiaal- en techniekkosten bij vier drukknoppen 500,00€           

Reinigen van de implantaten

J35 Grondig submucosaal reinigen implantaat. Per element NZa tarief**

Overige informatie

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

Eigen bijdrage; reparatie en rebasing 10%

Eigen bijdrage; mesostructuur 10%

Eigen bijdrage;  prothese 17%

** Tarief volgens de geldende Prestaie- en tariefbeschikking Tandheelkundige zorg opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit

Van toepassing voor behandeling van peri-implantitis. Voor de behandeling van peri-implantaire mucositis

mucositis blijft M03 de aangewezen prestatie.


