
Tarieven Zorgovereenkomst  
Tandprothetische Zorg 2020-2021

Code XI. Kunstgebitten (P) Tarief
90% van het 
NZa-tarief

P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van de bestaande kunstgebit   € 34,98 31,482

P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit   € 29,15 26,235

P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur   € 58,31 52,479

P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element   € 14,58 13,122

P45 Noodkunstgebit   € 116,61 104,949

Code a. Volledig kunstgebit Tarief
90% van het 
NZa-tarief

P21 Volledig kunstgebit bovenkaak   € 174,92 157,428

P25 Volledig kunstgebit onderkaak   € 233,23 209,907

P30 Volledig kunstebit boven- en onderkaak   € 379,00 341,100

Extra te berekenen bij volledig kunstgebit

P36 Individuele afdruk zonder randopbouw   € 29,15 26,235

P14 Individuele afdruk met randopbouw   € 64,14 57,726

P37 Frontopstelling in aparte zitting   € 34,98 31,482

Overige

P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak   € 40,82 36,738

P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak   € 40,82 36,738

P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak   € 87,46 78,714

P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak   € 58,31 52,479

P04 Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak   € 87,46 78,714

P70 Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage, per kaak   € 163,26 146,934

P07 Reparatie volledige kunstgebit, zonder afdruk, per kaak   € 17,49 15,741

P08 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak   € 46,65 41,985

P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak   € 40,82 36,738

P51 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak   € 40,82 36,738

P52 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak   € 87,46 78,714

P53 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak   € 58,31 52,479

P54 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak   € 87,46 78,714

P57 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak   € 17,49 15,741

P58 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, met afdruk, per kaak   € 46,65 41,985

P78 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak   € 46,65 41,985

P79 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak   € 46,65 41,985
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Zoals overeengekomen in de Zorgovereenkomst Tandprothetische Zorg 2021-2021, brengt u voor de honoreringscompenenten behorende 
bij de prestatiecodes in Bijlage 1 en 2 maximaal 90% van de tarieven als genoemd in de vigerende NZa Tariefbeschikking in rekening. In dit 
bestand vindt u het precieze bedrag dat u per code mag declareren.  Als uw software afrondt op 2 cijfers achter de komma, dan rondt u het 
getal naar beneden af.  


