
Bijlage 1 Overeenkomst Prothetiek 2021-2022 

Met gewijzigde codes per 2022 i.v.m. gewijzigde NZa codelijst

Prothese onderkaak met mesostructuur

onder-klikgebit + 2 drukknoppen J51 J45 J41 1.065€              

onder-klikgebit + 3 drukknoppen J51 J45 J41 (2x) 1.380€              

onder-klikgebit + 4 drukknoppen J51 J45 J41 (3x) 1.694€              

onder-klikgebit + steg (2i) J51 J42 1.329€              

onder-klikgebit + steggen (3i) J51 J42 J43 1.684€              

onder-klikgebit + steggen (4i) J51 J42 J43 (max 2x) 2.039€              

Prothese onderkaak met mesostructuur en volledige prothese bovenkaak

onder-klikgebit + boven volledig kunstgebit + 2 drukknoppen J50 J45 J41 1.501€              

onder-klikgebit + boven volledig kunstgebit + 3 drukknoppen J50 J45 J41 (2x) 1.816€              

onder-klikgebit + boven volledig kunstgebit + 4 drukknoppen J50 J45 J41 (3x) 2.130€              

onder-klikgebit + boven volledig kunstgebit + steg (2i) J50 J42 1.765€              

onder-klikgebit + boven volledig kunstgebit + steggen (3i) J50 J42 J43 2.120€              

onder-klikgebit + boven volledig kunstgebit + steggen (4i) J50 J42 J43 (max 2x) 2.475€              

Prothese bovenkaak met mesostructuur

boven-klikgebit + 2 drukknoppen J52 J45 J41 1.065€              

boven-klikgebit + 4 drukknoppen J52 J45 J41 (3x) 1.694€              

boven-klikgebit + 6 drukknoppen J52 J45 J41 (5x) 2.323€              

boven-klikgebit + steggen (4i) J52 J42 J43 (max 2x) 2.039€              

boven-klikgebit + steggen (6i) J52 J42 J43 (max 4x) 2.749€              

Vervangingsprothese onderkaak op bestaande mesostructuur

onder-klikgebit op bestaande 2 drukknoppen J51 781€                 

onder-klikgebit op bestaande 3 drukknoppen J51 954€                 

onder-klikgebit op bestaande 4 drukknoppen J51 1.126€              

onder-klikgebit op bestaande steg (2i) J51 J57 761€                 

onder-klikgebit op bestaande steggen (3i) J51 J58 923€                 

onder-klikgebit op bestaande steggen (4i) J51 J58 1.086€              

Vervangingsprothese onderkaak op bestaande mesostructuur met volledige bovenprothese

onder-klikgebit + boven volledig kunstgebit op 2 bestaande drukknoppen J50 1.217€              

onder-klikgebit + boven volledig kunstgebit op 3 bestaande drukknoppen J50 1.390€              

onder-klikgebit + boven volledig kunstgebit op 4 bestaande drukknoppen J50 1.562€              

onder-klikgebit + boven volledig kunstgebit op bestaande steg (2i) J50 J57 1.197€              

onder-klikgebit + boven volledig kunstgebit op bestaande steggen (3i) J50 J58 1.359€              

onder-klikgebit + boven volledig kunstgebit op bestaande steggen (4i) J50 J58 1.522€              

Vervangingsprothese bovenkaak op bestaande mesostructuur

boven-klikgebit op bestaande 2 drukknoppen J52 781€                 

boven-klikgebit op bestaande 4 drukknoppen J52 1.126€              

boven-klikgebit op bestaande 6 drukknoppen J52 1.471€              

boven-klikgebit op bestaande steg (2i) J52 J57 761€                 

boven-klikgebit op bestaande steggen (3i) J52 J58 923€                 

boven-klikgebit op bestaande steggen (4i) J52 J58 1.086€              

boven-klikgebit op bestaande steggen (> 4i) J52 J59 1.248€              



Omvorming bestaande boven -of onderprothese

boven-klikgebit op 2 drukknoppen J53 J45 J41 € 812

onder-klikgebit op 3 drukknoppen J53 J45 J41 (2x) € 1.126

boven-klikgebit op 4 drukknoppen J53 J45 J41 (3x) € 1.441

boven-klikgebit op 6 drukknoppen J53 J45 J41 (5x) € 2.070

boven klikgebit op steg (2i) J54 J42 € 1.075

boven klikgebit op steggen (3i) J55 J42 J43 € 1.430

boven klikgebit op steggen (4i) J55 J42 J43 (max 2x) € 1.786

boven-klikgebit op steggen (> 4i) J56 J42 J43 (max 4x) € 2.496

Rebasing implantaat prothese

opvullen zonder staafdemontage J70 284€                 

opvullen met staafdemontage (2i) J71 335€                 

opvullen met staafdemontage (3i) J72 386€                 

opvullen met staafdemontage (4i) J72 426€                 

opvullen met staafdemontage (> 4i) J73 487€                 

Reparatie implantaat prothese

reparatie zonder vervanging matrices J74 152€                 

reparatie met vervanging 2 matrices J74 457€                 

reparatie met vervanging 3 matrices J74 609€                 

reparatie met vervanging 4 matrices J74 761€                 

reparatie met vervanging 6 matrices J74 1.065€              

reparatie met vervanging 2 drukknoppen J74 761€                 

reparatie met vervanging 3 drukknoppen J74 1.065€              

reparatie met vervanging 4 drukknoppen J74 1.370€              

reparatie met vervanging 6 drukknoppen J74 1.674€              

reparatie met staafdemontage (2i) J75 304€                 

reparatie met staafdemontage (3i) J76 355€                 

reparatie met staafdemontage (4i) J76 355€                 

reparatie met staafdemontage (> 4i) J77 406€                 

Conventionele prothese max techniek max totaal **

volledige gebitsprothese onderkaak, P25 P021  €                457  €                710 

volledig gebitsprothese bovenkaak P21 P020  €                457  €                710 

volledig gebitsprothese boven- en onderkaak P30 P022  €                913  €             1.420 

noodprothese P45 P023  €                406 

individuele afdruk zonder randopbouw P36 P040

individuele afdruk met randopbouw P14 P040

toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur P17 P042

frontopstelling in aparte zitting P37 P043

Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak P044

reoccluderen P27

naregistratie en remounten/ P28

extra voor bepaling verticale beet hoogte met behulp van specifieke apparatuur 

P38

extra voor bepaling neutrale zone P39

extra voor extra beetbepaling met waswallen P43

Diversen

uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief 

afdruk 

P78 P072  €                200 

immediaatprothese, verhoogd met per immediaat te vervangen element (max. 8 per 

kaak) 

P40 P045 NVT

** max totaal is inclusief onderstaande codes bij een volledige gebitsprothese:


