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Overzicht maximale vergoedingen 
Mondzorg 2023

Prestatiecode Prestatiebeschrijvingen Ruime Keuze  
van a.s.r

J042* Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment)  € 65,06 

J043* Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)  € 30,80 

J071* Plaatsen elke volgende drukknop  € 30,36 

J072* Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak  € 177,83 

J073* Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak  € 56,39 

J070* Plaatsen eerste drukknop  € 104,10 

J080* Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit  € 446,75 

J081* Onder klikgebit  € 290,61 

J082* Boven klikgebit  € 290,61 

J083* Omvorming klikgebit  € 86,75 

J084* Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten  € 112,78 

J087 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee 
implantaten

 € 73,74 

J088 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier 
implantaten

 € 95,43 

J089 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan 
vier implantaten

 € 117,11 

J100* Opvullen zonder staafdemontage  € 121,44 

J101* Opvullen met staafdemontage op twee implantaten  € 151,81 

J102* Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten  € 173,49 

J103* Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten  € 195,18 

J109 Verwijderen én vervangen drukknop  € 21,69 

P062* Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak € 71,73 

P040 Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit  € 54,93 

P042 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur  € 50,86 

P020* Volledig kunstgebit bovenkaak  € 152,60 

P021* Volledig kunstgebit onderkaak  € 203,47 

P022* Volledig kunstgebit boven- en onderkaak  € 330,64 

P043 Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting  € 30,52 

P045 Toeslag immediaat kunstgebit  € 12,71 

P023* Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak  € 71,73 

J010 Initieel onderzoek implantologie  € 62,65 

J050 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken 
van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik

 kostprijs 

J057 Kosten implantaat  € 311,20 

J049 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaat gedragen kunstgebit 
Disclaimer

 € 491,09 

X10 Kleine röntgenfoto  € 15,83 

X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak  € 67,82 

X24 Schedelfoto  € 30,52 
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*  Bij deze prestatiecodes worden afzonderlijk techniek- en materiaalkosten in rekening gebracht. Voor Ruime Keuze vergoeden wij 
tot 85% van de techniek- en materiaalkosten bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders en tot 100% van de techniek- en materiaal-
kosten zoals hieronder vermeld bij gecontracteerde zorgaanbieders. Of een zorgaanbieder gecontracteerd is kunt u via de 
zorgzoeker opzoeken. 

Alle overige prestatiecodes: zie www.allesoverhetgebit.nl. 

Omschrijving tandtechniek 2023 Prestatie-codes Maximale 
techniek- en 
materiaalkosten 

Per prestatie-
code 

Abutments, per abutment (twee-fase techniek)

Plaatsen eerste healing abutment J042* € 52

Plaatsen volgende healing abutment J043* € 52

Volledig kunstgebit

P-codes

Volledig kunstgebit boven en onderkaak
 
 
Extra: indien van toepassing

P022*
P040(2x)
P043
P042

€ 783
 
 

€ 150

Volledig kunstgebit bovenkaak P020*
P040
P043

€ 414

Volledig kunstgebit onderkaak P021*
P040

€ 414

Immediaat kunstgebit

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak 
(maximaal 8 elementen per kaak)

P022*
P040
P045

€ 750

Volledig kunstgebit bovenkaak 
(maximaal 8 elementen per kaak)

P020*
P040
P045

€ 398

Volledig kunstgebit onderkaak
(maximaal 8 elementen per kaak)

P021*
P040
P045

€ 398

Extra: immediaat per element 
(maximaal 8 keer per kaak)

€ 7,29

Tijdelijk kunstgebit

Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak
(maximaal 8 keer per kaak)

P023* (2x)
P045

€ 626

Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak
(maximaal 8 keer)

P023*
P045

€ 336

Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak
(maximaal 8 keer)

P023*
P045

€ 336

Extra: toeslag immediaat kunstgebit
(maximaal 8 keer per kaak)

€ 7,29

Mesostructuur

Eerste drukknop abutment
(daadwerkelijke kosten met maximum van)

J070* € 163

Elk volgende drukknop abutment
(daadwerkelijke kosten met maximum van)

J071* € 163

Eerste stegdeel, incl. schroeven en extensies
(daadwerkelijke kosten met maximum van)

J072* € 390

www.allesoverhetgebit.nl
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Omschrijving tandtechniek 2023 Prestatie-codes Maximale 
techniek- en 
materiaalkosten 

Per prestatie-
code 

Elke volgende uitbreiding van dezelfde steg, incl. 
schroef (daadwerkelijke kosten met maximum van)

J073* € 137

Nieuw klikgebit op implantaten (incl. mesostructuur)

Volledig kunstgebit boven en klikgebit onder op 2 
implantaten (drukknop)

J070*
J071*
J080*

€ 1.765
 € 163 
 € 163 

 €  1.439 

Volledig kunstgebit boven en klikgebit onder op 3 
implantaten (drukknop)

J070*
J071* (2x)
J080*

€ 2.200
 € 163 
 € 163 

 € 1.711 

Volledig kunstgebit boven en klikgebit onder op 4 
implantaten (drukknop)

J070*
J071* (3x)
J080*

€ 2.634
 € 163 
 € 163 

 € 1.982 

Onder klikgebit op 2 implantaten (drukknop) J070*
J071*
J081*

€ 1.397
 € 163 

 €  163 
 €  1.071 

Onder klikgebit op 3 implantaten (drukknop) J070*
J071* (2x)
J081*

€ 1.831
 € 163
 € 163 

 € 1.342 

Onder klikgebit op 4 implantaten (drukknop) J070*
J071* (3x)
J081*

€ 2.265
 € 163 
 € 163 

 € 1.613 

Volledig kunstgebit boven en klikgebit onder op 2 
implantaten (steg)

J072*
J080*

€ 1.794  € 390 
 € 1.404

Volledig kunstgebit boven en klikgebit onder op 3 
implantaten (steg)

J072*
J073*
J080*

€ 2.149
 € 390 
 € 137 

 € 1.622

Volledig kunstgebit boven en klikgebit onder op 4 
implantaten (steg)

J072*
J073* (2x)
J080*

€ 2.460
 € 390 
 € 137 

 € 1.796 

Onder klikgebit op 2 implantaten (steg) J072*
J081*

€ 1.425  €  390 
 € 1.035

Onder klikgebit op 3 implantaten (steg) J072*
J073*
J081*

€ 1.779
 € 390 
 € 137 

 € 1.252

Onder klikgebit op 4 implantaten (steg) J072*
J073* (2x)
J081*

€ 2.134
 € 390 
 € 137 

 € 1.470

Boven klikgebit op 4 implantaten (steg) J072*
J073* (2x)
J082*

€ 2.134
 € 390 
 € 137 

 € 1.470 

Boven klikgebit op 6 implantaten (steg) J072*
J073* (4x)
J082*

€ 2.771
 € 390 
 € 137 

 € 1.833

Boven klikgebit op 2 implantaten J070*
J071*
J082*

€ 1.397
 € 163 
 € 163 

 € 1.071 
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Omschrijving tandtechniek 2023 Prestatie-codes Maximale 
techniek- en 
materiaalkosten 

Per prestatie-
code 

Boven klikgebit op 4 implantaten (drukknop) J070*
J071* (3x)
J082*

€ 2.265
 € 163 
 € 163 

 €  1.613

Omvorming

Omvorming bestaand (klik)gebit op 2 implantaten 
(drukknop)

J070*
J071*
J083*

€ 1.067
 € 163 
 € 163 
 € 741

Omvorming  bestaand (klik)gebit op 3 implantaten 
(drukknop)

J070*
J071* (2x)
J083*

€ 1.518
 € 163 
 € 163 

 € 1.029 

Omvorming bestaand (klik)gebit op 2 implantaten (steg) J072*
J084*

€ 1.199  € 390 
 € 809 

Vervanging drukknoppen (zonder omvorming (klik) gebit over vervangend (klik)gebit

Vervanging drukknoppen per drukknop
(daadwerkelijke kosten met maximum van)

J109 € 164

Vervangend klikgebit op implantaten

Vervanging van volledig kunstgebit boven en klikgebit 
onder op 2 implantaten (drukknop)

J080* € 1.439

Vervanging van volledig kunstgebit boven en klikgebit 
onder op 3 implantaten (drukknop)

J080* € 1.711

Vervanging van volledig kunstgebit boven en klikgebit 
onder op 4 implantaten (drukknop)

J080* € 1.982

Vervanging van klikgebit onder op 2 implantaten 
(drukknop)

J081* € 1.071

Vervanging van klikgebit onder op 3 implantaten 
(drukknop)

J081* € 1.342

Vervanging van klikgebit onder op 4 implantaten 
(drukknop)

J081* € 1.613

Vervanging van klikgebit boven 
op 2 implantaten (drukknop)

J082* € 1.071

Vervanging van klikgebit boven
op 4 implantaten (drukknop)

J082* € 1.613

Vervanging van klikgebit boven
op 6 implantaten (drukknop)

J082* € 2.156

Vervanging van volledig kunstgebit boven en klikgebit 
onder op 2 bestaande implantaten (steg)

J080*
J087

€ 1.404

Vervanging van volledig kunstgebit boven en klikgebit 
onder op 3 bestaande implantaten (steg)

J080*
J088

€ 1.622

Vervanging van volledig kunstgebit boven en klikgebit 
onder op 4 bestaande implantaten (steg)

J080*
J088

€ 1.796

Vervanging van klikgebit onder op 2 implantaten (steg) J081*
J087

€ 1.035

Vervanging van klikgebit onder op 3 implantaten (steg) J081*
J088

€ 1.252

Vervanging van klikgebit onder op 4 implantaten (steg) J081*
J088

€ 1.470
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Omschrijving tandtechniek 2023 Prestatie-codes Maximale 
techniek- en 
materiaalkosten 

Per prestatie-
code 

Vervanging van klikgebit boven op 4 implantaten (steg) J082*
J088

€ 1.470

Vervanging van klikgebit boven op 6 implantaten (steg) J082*
J089

€ 1.833

Rebasing

Opvullen volledig kunstgebit, indirect per kaak P062* € 129

Rebasing klikgebit op 2 implantaten (drukknop) J100* € 186

Rebasing klikgebit op 3 implantaten (drukknop) J100* € 215

Rebasing klikgebit op 4 implantaten (drukknop) J100* € 244

Rebasing klikgebit op 6 implantaten (drukknop) J100* € 302

Rebasing klikgebit op 2 implantaten (steg) J101* € 253

Rebasing klikgebit op 3 implantaten (steg) J102* € 314

Rebasing klikgebit op 4 implantaten (steg) J102* € 376

Rebasing klikgebit op 6 implantaten (steg) J103* € 500

Extra techniekkosten vervangen ruiter/matrix #

Reparatie/vervangen matrix per drukknop
(daadwerkelijke kosten maximum van)

€ 124

Reparatie/vervangen ruiter bij 2 implantaten/steg incl. 
extensies

€ 146

Reparatie/vervangen ruiters voor elk extra stegdeel incl. 
extensies

€ 72

Extra (indien van toepassing) # 

Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur 
(alleen voor volledig kunstgebit boven- en onderkaak)

€ 150

Weekblijvende basis € 119

Overkappingsruimte per element € 7,05

Metalen verhemelteplaat ter versterking € 262

Metalen tuber versterking € 101

* Prestaties waarbij techniek- en materiaalkosten in rekening mogen gebracht worden # Indien deze prestaties van toepassing zijn, 
dan dient de gehele behandeling vooraf aangevraagd te worden.


