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Bijlage 2 Maximale techniek- en materiaalkosten  
 

Omschrijving Prestatiecode(s) 

Maximale techniek- en 

materiaal kosten  

2022 

Abutments, per abutment (twee fase techniek)     

Plaatsen eerste healing abutment J23* € 51,72 

Plaatsen volgende healing abutment J29* € 51,72 

Volledige prothese     

Prothese P-codes   

Volledige prothese boven en onder P022* € 639,65 

  P040 (2x)   

  P043   

Extra: indien van toepassing P042 € 122,05 

Volledige prothese boven 

  

P020* € 338,29 

  

  

P040 

P043 

Volledige prothese onder 
P021* € 338,29 

  P045 

Immediaatprothese  

(mag na 5 jaar machtigingsvrij vervangen worden; bij immediaat vervanging van meer dan 8 elementen per kaak 

is een noodprothese van toepassing) 

Immediaatprothese boven- en onderkaak maximaal 8 elementen per kaak 

P022* € 612,45 

P040   

P045 
 

Immediaatprothese bovenkaak maximaal 8 elementen per kaak 

P020* € 324,69 

P040   

P045   

Immediaatprothese onderkaak maximaal 8 elementen per kaak 

P021* € 324,69 

P040   

P045   

Extra: Immediaat per element maximaal 8x per kaak   € 5,94 

Noodprothese (mag na een half jaar machtigingsvrij vervangen 

worden)     

Noodprothese boven en onderkaak maximaal 8x per kaak P023* (2x) 
€ 511,88 

P045 

Noodprothese volledig boven maximaal 8x P023* € 274,40 

P045   

Noodprothese volledig onder maximaal 8x P023* € 274,90 

P045   

Extra: Immediaat per element maximaal 8x per kaak   € 5,94 

 

* Prestaties waarbij techniek- en materiaalkosten in rekening mogen worden gebracht 
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Bijlage 2 Maximale techniek- en materiaalkosten 
 

Omschrijving Prestatiecode(s) 

Maximale techniek- en 

materiaal kosten  

2022 

Mesostructuur     

Eerste drukknop abutment  

(daadwerkelijke kosten met max. van) 
J45* € 132,17 

Elke volgende drukknop abutment  

(daadwerkelijke kosten met max. van) 
J41* € 132,17 

Eerste stegdeel incl. schroeven en extensies  

(daadwerkelijke kosten met max. van) 
J42* € 317,20 

Elke volgende uitbreiding van dezelfde steg, incl. schroef  

(daadwerkelijke kosten met max. van) 
J43* € 111,61 

Nieuwe prothese op implantaten (incl. mesostructuur)     

Volledige prothese boven & onder op 2 implantaten (drukknop) 

J45* 

€ 1.441,00  J41* 

J50* 

Volledige prothese boven & onder op 3 implantaten (drukknop) 

J45* 

€ 1.795,51 J41* (2x) 

J50* 

Volledige prothese boven & onder op 4 implantaten (drukknop) 

J45* 

€ 2.150,03 J41* (3x) 

J50* 

Onderprothese op 2 implantaten (drukknop) 

J45* 

€ 1.139,64 J41* 

J51* 

Onderprothese op 3 implantaten (drukknop) 

J45* 

€ 1.494,15  J41* (2x) 

J51* 

Onderprothese op 4 implantaten (drukknop) 

J45* 
€ 1.848,66  

  
J41* (3x) 

J51* 

Volledige prothese boven & onder op 2 implantaten (steg) 
J42* 

€ 1.465,13  
J50* 

Volledige prothese boven & onder op 3 implantaten (steg) 

J42* 

€ 1.755,02   J43* 

J50* 

Volledige prothese boven & onder op 4 implantaten (steg) 

J42* 
€ 2.009,77 

  
J43* (2x) 

J50* 

 

* Prestaties waarbij techniek- en materiaalkosten in rekening mogen worden gebracht 
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Bijlage 2 Maximale techniek- en materiaalkosten  
 

Omschrijving Prestatiecode(s) 

Maximale techniek- en 

materiaal kosten  

2022 

Nieuwe prothese op implantaten (incl. mesostructuur) 

Onderprothese op 2 implantaten (steg) 
J42* € 1.163,76  

  J51* 

Onderprothese op 3 implantaten (steg) 

J42* € 1.453,65 

  

  

J43* 

J51* 

Onderprothese op 4 implantaten (steg) 

J42* € 1.743,55  

  

  

J43* (2x) 

J51* 

Bovenprothese op 4 implantaten (steg) 

J42* € 1.744,68 

  

  

J43*(2x) 

J52* 

Bovenprothese op 6 implantaten (steg) 

J42* € 2.236,30  

  

  

J43* (4x) 

J52* 

Bovenprothese op 2 implantaten (drukknop) 

J45* 
€ 1.126,34  

  
J41* 

J52* 

Bovenprothese op 4 implantaten (drukknop) 

J45* € 1.848,66 

  

  

J41* (3x) 

J52* 

Omvorming     

Omvorming prothese op 2 implantaten (drukknop) 

J45* 
€ 871,09  

  
J41* 

J53* 

Omvorming prothese op 3 implantaten (drukknop) 

J45* € 1.239,13 

J41* (2x)   

J53*   

Omvorming bestaande prothese op 2 implantaten (steg) 
J42*  € 978,30 

J54*   

 

* Prestaties waarbij techniek- en materiaalkosten in rekening mogen worden gebracht 
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Bijlage 2 Maximale techniek- en materiaalkosten  
 

Omschrijving Prestatiecode(s) 

Maximale techniek- en 

materiaal kosten  

2022 

Vervanging drukknoppen (zonder omvorming prothese of vervangingsprothese) 

Vervanging drukknoppen per drukknop  

(daadwerkelijke kosten met max. van) 
J78* € 148,50 

Vervangingsprothese op implantaten 

Vervanging van volledige prothese boven & onder op 2 implantaten 

(drukknop) 
J50* € 1.176,67 

Vervanging van volledige prothese boven & onder op 3 implantaten 

(drukknop) 
J50* € 1.399,02 

Vervanging van volledige prothese boven & onder op 4 implantaten 

(drukknop) 
J50* € 1.621,37 

Vervangingsprothese onder op 2 implantaten (drukknop) J51* € 875,31 

Vervangingsprothese onder op 3 implantaten (drukknop) J51* € 1.097,65 

Vervangingsprothese onder op 4 implantaten (drukknop) J51* € 1.320,00 

Vervangingsprothese boven op 2 implantaten (drukknop) J52* € 862,01 

Vervangingsprothese boven op 4 implantaten (drukknop) J52* € 1.320,00 

Vervangingsprothese boven op 6 implantaten (drukknop) J52* € 1.764,70 

Vervanging prothese boven & onder op 2 bestaande implantaten (steg) 
J50* € 1.147,93 

  J57 

Vervanging prothese boven & onder op 3 bestaande implantaten (steg) 
J50* € 1.326,22 

  J58 

Vervanging prothese boven & onder op 4 bestaande implantaten (steg) 
J50* € 1.469,36 

  J58 

Vervangingsprothese onder op 2 implantaten (steg) 
J51* € 846,57 

  J57 

Vervangingsprothese onder op 3 implantaten (steg) 
J51* € 1.024,85 

  J58 

Vervangingsprothese onder op 4 implantaten (steg) 
J51* € 1.203,14 

  J58 

Vervangingsprothese boven op 4 implantaten (steg) 
J52* 

€ 1.204,27 
J58* 

Vervangingsprothese boven op 6 implantaten (steg) 
J52* € 1.472,68 

  J59 

 

* Prestaties waarbij techniek- en materiaalkosten in rekening mogen worden gebracht 
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Bijlage 2 Maximale techniek- en materiaalkosten  
 

Omschrijving Prestatiecode(s) 

Maximale techniek- en 

materiaal kosten  

2022 

Rebasing     

Rebasen volledige boven- of onderprothese  

indirect met randopbouw 
P062* € 104,89 

Rebasen volledige boven- of onderprothese  

indirect zonder randopbouw 
P063* € 94,89 

Rebasing prothese op 2 implantaten (drukknop) J70* € 152,35 

Rebasing prothese op 3 implantaten (drukknop) J70* € 176,18 

Rebasing prothese op 4 implantaten (drukknop) J70* € 200,00 

Rebasing prothese op 6 implantaten (drukknop) J70* € 247,65 

Rebasing prothese op 2 implantaten (steg) J71* € 206,91 

Rebasing prothese op 3 implantaten (steg) J72* € 258,01 

Rebasing prothese op 4 implantaten (steg) J72* € 309,11 

Rebasing prothese op 6 implantaten (steg) J73* € 411,32 

Extra techniekkosten vervangen ruiter/matrix 

Reparatie/vervangen matrix per drukknop  

(daadwerkelijk kosten met max. van)  
€ 102,80 

Reparatie/vervangen ruiter bij 2 impl./steg incl. extensies  € 121,31 

Reparatie/vervangen ruiters voor elk extra stegdeel incl. extensies  € 60,11 

 

* Prestaties waarbij techniek- en materiaalkosten in rekening mogen worden gebracht 
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Bijlage 2 Maximale techniek- en materiaalkosten  
 

Omschrijving Prestatiecode(s) 

Maximale techniek- en 

materiaal kosten  

2023 

Abutments, per abutment (twee fase techniek)     

Plaatsen eerste tandvleesvormer  J042* € 55,70 

Plaatsen volgende tandvleesvormer J043* € 55,70 

Volledige prothese     

Prothese P-codes   

Volledige prothese boven en onder P022* € 688,90 

  P040 (2x) 
 

  P043 
 

Extra: indien van toepassing P042 € 131,45 

Volledige prothese boven 

  

P020*  

€ 364,34 
 P040 

P043 

Volledige prothese onder 
P021* € 364,34 

P045 

Immediaatprothese  

(mag na 5 jaar machtigingsvrij vervangen worden; bij immediaat vervanging van meer dan 8 elementen per kaak 

is een noodprothese van toepassing) 

Immediaatprothese boven- en onderkaak maximaal 8 elementen per kaak 

P022* € 659,61 

P040 
 

P045 
 

Immediaatprothese bovenkaak maximaal 8 elementen per kaak 

P020* € 349,69 

P040 
 

P045 
 

Immediaatprothese onderkaak maximaal 8 elementen per kaak 

P021* € 349,69 

P040 
 

P045 
 

Extra: Immediaat per element maximaal 8x per kaak   € 6,40 

Noodprothese (mag na een half jaar machtigingsvrij vervangen 

worden)     

Noodprothese boven en onderkaak maximaal 8x per kaak P023* (2x) € 551,29 

 P045 

Noodprothese volledig boven maximaal 8x P023* € 295,53 

P045 
 

Noodprothese volledig onder maximaal 8x P023* € 296,07 

P045 
 

Extra: Immediaat per element maximaal 8x per kaak   € 6,40 

 

* Prestaties waarbij techniek- en materiaalkosten in rekening mogen worden gebracht 

  



 

7 / 10 

Bijlage 2 Maximale techniek- en materiaalkosten 
 

Omschrijving Prestatiecode(s) 

Maximale techniek- en 

materiaal kosten  

2023 

Mesostructuur     

Eerste drukknop abutment  

(daadwerkelijke kosten met max. van) 
J070* € 142,35 

Elke volgende drukknop abutment  

(daadwerkelijke kosten met max. van) 
J071* € 142,35 

Eerste stegdeel incl. schroeven en extensies  

(daadwerkelijke kosten met max. van) 
J072* € 341,62 

Elke volgende uitbreiding van dezelfde steg, incl. schroef  

(daadwerkelijke kosten met max. van) 
J073* € 120,20 

Nieuwe prothese op implantaten (incl. mesostructuur)     

Volledige prothese boven & onder op 2 implantaten (drukknop) 

J070* 

 €  1.551,96  J071* 

J080* 

Volledige prothese boven & onder op 3 implantaten (drukknop) 

J070* 

 €  1.933,76  J071* (2x) 

J080* 

Volledige prothese boven & onder op 4 implantaten (drukknop) 

J070* 

 €  2.315,58  J071* (3x) 

J080* 

Onderprothese op 2 implantaten (drukknop) 

J070* 

 €  1.227,39  J071* 

J081* 

Onderprothese op 3 implantaten (drukknop) 

J070* 

 €  1.609,20  J071* (2x) 

J081* 

Onderprothese op 4 implantaten (drukknop) 

J070* 

 €  1.991,01  J071* (3x) 

J081* 

Volledige prothese boven & onder op 2 implantaten (steg) 
J072* 

 €  1.577,95  
J080* 

Volledige prothese boven & onder op 3 implantaten (steg) 

J072* 

 €  1.890,19  J073* 

J080* 

Volledige prothese boven & onder op 4 implantaten (steg) 

J072* 

 €  2.164,52  J073* (2x) 

J080* 

 

* Prestaties waarbij techniek- en materiaalkosten in rekening mogen worden gebracht 
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Bijlage 2 Maximale techniek- en materiaalkosten  

 

Omschrijving Prestatiecode(s) 

Maximale techniek- en 

materiaal kosten  

2023 

Nieuwe prothese op implantaten (incl. mesostructuur) 

Onderprothese op 2 implantaten (steg) 
J072* 

 €  1.253,37  
J081* 

Onderprothese op 3 implantaten (steg) 

J072* 

 €  1.565,58  J073* 

J081* 

Onderprothese op 4 implantaten (steg) 

J072* 

 €  1.877,80  J073* (2x) 

J081* 

Bovenprothese op 4 implantaten (steg) 

J072* 

 €  1.879,02  J073*(2x) 

J082* 

Bovenprothese op 6 implantaten (steg) 

J072* 

 €  2.408,50  J073* (4x) 

J082* 

Bovenprothese op 2 implantaten (drukknop) 

J070* 

 €  1.213,07  J071* 

J082* 

Bovenprothese op 4 implantaten (drukknop) 

J070* 

 €  1.991,01  J071* (3x) 

J082* 

Omvorming     

Omvorming prothese op 2 implantaten (drukknop) 

J070* 

 €     938,16  J071* 

J083* 

Omvorming prothese op 3 implantaten (drukknop) 

J070*  €  1.334,54  

J071* (2x)   

J083*   

Omvorming bestaande prothese op 2 implantaten (steg) 
J072*  €  1.053,63  

J084*   

 

* Prestaties waarbij techniek- en materiaalkosten in rekening mogen worden gebracht 
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Bijlage 2 Maximale techniek- en materiaalkosten  
 

Omschrijving Prestatiecode(s) 

Maximale techniek- en 

materiaal kosten  

2023 

Vervanging drukknoppen (zonder omvorming prothese of vervangingsprothese) 

Vervanging drukknoppen per drukknop  

(daadwerkelijke kosten met max. van) 
J109* € 159,93 

Vervangingsprothese op implantaten 

Vervanging van volledige prothese boven & onder op 2 implantaten 

(drukknop) 
J080* € 1.267,27 

Vervanging van volledige prothese boven & onder op 3 implantaten 

(drukknop) 
J080* € 1.506,74 

Vervanging van volledige prothese boven & onder op 4 implantaten 

(drukknop) 
J080* € 1.746,22 

Vervangingsprothese onder op 2 implantaten (drukknop) J081* € 942,71 

Vervangingsprothese onder op 3 implantaten (drukknop) J081* € 1.182,17 

Vervangingsprothese onder op 4 implantaten (drukknop) J081* € 1.421,64 

Vervangingsprothese boven op 2 implantaten (drukknop) J082* € 928,38 

Vervangingsprothese boven op 4 implantaten (drukknop) J082* € 1.421,64 

Vervangingsprothese boven op 6 implantaten (drukknop) J082* € 1.900,58 

Vervanging prothese boven & onder op 2 bestaande implantaten (steg) 
J080* 

€ 1.236,32 
J087 

Vervanging prothese boven & onder op 3 bestaande implantaten (steg) 
J080* 

€ 1.428,34 
J088 

Vervanging prothese boven & onder op 4 bestaande implantaten (steg) 
J080* 

€ 1.582,50 
J088 

Vervangingsprothese onder op 2 implantaten (steg) 
J081* 

€ 911,76 
J087 

Vervangingsprothese onder op 3 implantaten (steg) 
J081* 

€ 1.103,76 
J088 

Vervangingsprothese onder op 4 implantaten (steg) 
J081* 

€ 1.295,78 
J088 

Vervangingsprothese boven op 4 implantaten (steg) 
J082* 

€ 1.297,00 
J088* 

Vervangingsprothese boven op 6 implantaten (steg) 
J082* 

€ 1.586,08 
J089 

 

* Prestaties waarbij techniek- en materiaalkosten in rekening mogen worden gebracht 
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Bijlage 2 Maximale techniek- en materiaalkosten  
 

Omschrijving Prestatiecode(s) 

Maximale techniek- en 

materiaal kosten  

2023 

Rebasing     

Rebasen volledige boven- of onderprothese  

indirect met randopbouw 
P062* € 112,97 

Rebasen volledige boven- of onderprothese  

indirect zonder randopbouw 
P063* € 102,20 

Rebasing prothese op 2 implantaten (drukknop) J100* € 164,08 

Rebasing prothese op 3 implantaten (drukknop) J100* € 189,75 

Rebasing prothese op 4 implantaten (drukknop) J100* € 215,40 

Rebasing prothese op 6 implantaten (drukknop) J100* € 266,72 

Rebasing prothese op 2 implantaten (steg) J101* € 222,84 

Rebasing prothese op 3 implantaten (steg) J102* € 277,88 

Rebasing prothese op 4 implantaten (steg) J102* € 332,91 

Rebasing prothese op 6 implantaten (steg) J103* € 442,99 

Extra techniekkosten vervangen ruiter/matrix 

Reparatie/vervangen matrix per drukknop  

(daadwerkelijk kosten met max. van)  
€ 110,72 

Reparatie/vervangen ruiter bij 2 impl./steg incl. extensies  € 130,65 

Reparatie/vervangen ruiters voor elk extra stegdeel incl. extensies  € 64,74 

 

* Prestaties waarbij techniek- en materiaalkosten in rekening mogen worden gebracht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


