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Tarieven Zorgovereenkomst  
Tandprothetische Zorg 2023-2025

Zoals overeengekomen in de Zorgovereenkomst Tandprothetische Zorg 2023-2025, brengt u voor het  honoreringscompenent 
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 in 2023. De tweede kolom gebruikt u als uw software afrondt op 2 cijfers achter de komma, 
de derde kolom wanneer de software afrondt op 3 cijfers achter de komma. 

Tarieven tandprothetische zorg

Prestatiecode Prestatiebeschrijving
NZa-tarief 
2023

90% van het 
NZa-tarief  
(afgerond op  
2 cijfers)

90% van het 
NZa-tarief  
(afgerond op 
3 cijfers)

Volledig kunstgebit

P020 Volledig kunstgebit bovenkaak € 199,48 € 179,53 € 179,532

P021 Volledig kunstgebit onderkaak € 265,98 € 239,38 € 239,382
P022 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 432,21 € 388,98 € 388,989
P023 Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak € 132,99 € 119,69 € 119,691

Toeslagen

P040 Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit €   71,81 €   64,62 €   64,629
P042 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur €   66,49 €   59,84 €   59,841
P043 Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte 

zitting
€   39,90 €   35,91 €   35,910

P045 Toeslag immediaat kunstgebit €   16,62 €   14,95 €   14,958

Aanpassingen bestaand kunstgebit

P060 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak €   46,55 €   41,89 €   41,895
P062 Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak €   93,76 €   84,38 €   84,384
P063 Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak €   94,42 €   84,97 €   84,978
P068 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak €   19,95 €   17,95 €   17,955
P069 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak €   53,20 €   47,88 €   47,880
P072 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame 

kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met 
afdruk, per kaak 

€   53,20 €   47,88 €   47,880

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_715186_22/
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Tarieven tandprothetische zorg op implantaten

Prestatiecode Prestatiebeschrijving
NZa-tarief 
2023

90% van het 
NZa-tarief  
(afgerond op  
2 cijfers)

90% van het 
NZa-tarief  
(afgerond op  
3 cijfers)

Mesostructuur

J070 Plaatsen eerste drukknop € 136,08 € 122,47 € 122,472

J071 Plaatsen elke volgende drukknop €   39,69 €   35,72 €   35,721
J072 Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak € 232,46 € 209,21 € 209,214
J073 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde 

kaak
€   73,71 €   66,33 €   66,339

Prothetische behandeling na implantaten

J080 Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit € 583,99 € 525,59 € 525,591
J081 Klikgebit in de onderkaak € 379,88 € 341,89 € 341,892
J082 Klikgebit in de bovenkaak € 379,88 € 341,89 € 341,892
J083 Omvorming tot klikgebit € 113,40 € 102,06 € 102,060
J084 Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee 

implantaten
€ 147,42 € 132,67 € 132,678

J085 Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier 
implantaten 

€ 170,09 € 153,08 € 153,081

J087 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven 
tussen twee implantaten

€   96,39 €   86,75 €   86,751

J088 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven 
tussen drie of vier implantaten

€ 124,74 € 112,26 € 112,266

J089 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven 
tussen meer dan vier implantaten

€ 153,08 € 137,77 € 137,772

Prothetische nazorg

J100 Opvullen zonder staafdemontage € 158,75 € 142,87 € 142,875
J101 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 198,44 € 178,59 € 178,596
J102 Opvullen met staafdemontage op drie of vier 

implantaten
€ 226,79 € 204,11 € 204,111

J103 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier 
implantaten

€ 255,14 € 229,62 € 229,626

J104 Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage 
en zonder afdruk 

€   19,95 €   17,95 €   17,955

J105 Reparatie zonder staafdemontage €   62,37 €   56,13 €   56,133
J106 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 119,07 € 107,16 € 107,163
J107 Reparatie met staafdemontage op drie of vier 

implantaten
€ 147,42 € 132,67 € 132,678

J108 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier 
implantaten

€ 175,76 € 158,18 € 158,184

J109 Verwijderen en vervangen drukknop €   28,35 €   25,51 €   25,515

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_715186_22/

