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Tarieven Zorgovereenkomst 
Tandprothetische Zorg 2022

Zoals overeengekomen in de Zorgovereenkomst Tandprothetische Zorg 2022, brengt u voor de honoreringscompenen-
ten 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 in 2022. Als uw 
software afrondt op 2 cijfers achter de komma, dan rondt u het getal naar beneden af.    

Bijlage 1: Tarieven  Tandprothetische zorg

   90% van het   
Code Volledig kunstgebit Tarief NZa-tarief
P023 Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak € 123,45 €  111,105
P020 Volledig kunstgebit bovenkaak € 185,17 €  166,653
P021 Volledig kunstgebit onderkaak € 246,89 €  222,201
P022 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak  € 401,2 €  361,08

 Toeslagen  
P040 Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit € 66,66 €  59,994
P042	 Toeslag	voor	beetregistratie	met	specifieke	apparatuur	 €	 61,72	 €		 55,548
P043 Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting € 37,03 €  33,327
P045  Toeslag immediaat kunstgebit  €  15,43 €  13,887

 Aanpassingen bestaand kunstgebit  
P062 Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak € 87,03 €  78,327
P063 Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak € 87,65 €  78,885
P060 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 43,21 €  38,889
P068 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 18,52 €  16,668
P069 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak  € 49,38 €  44,442
P072 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit  
 met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak  € 49,38 €  44,442
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Tarieven Zorgovereenkomst 
Tandprothetische Zorg 2022

Zoals overeengekomen in de Zorgovereenkomst Tandprothetische Zorg 2022, brengt u voor de honoreringscompenen-
ten 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 in 2022. Als uw 
software afrondt op 2 cijfers achter de komma, dan rondt u het getal naar beneden af.  

Bijlage 2: Tarieven Tandprothetische zorg op implantaten

   90% van het   
Code Mesostructuur Tarief NZa-tarief
J45 Plaatsen eerste drukknop € 126,42 €  113,778
J41 Plaatsen elke volgende drukknop € 36,87 €  33,183
J42 Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak € 215,97 €  194,373
J43 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 68,48 €  61,632

 Prothetische behandeling na implantaten    
J50 Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit  € 542,55 €  488,295
J51 Onder klikgebit € 352,92 €  317,628
J52 Boven klikgebit  € 352,92 €  317,628
J53 Omvorming klikgebit  € 105,35 €  94,815
J54 Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten   € 136,96 €  123,264
J55 Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 158,03 €  142,227
J56 Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 184,36 €  165,924
J57 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen  
 twee implantaten €  89,55 €  80,595
J58 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen  
 drie of vier implantaten  € 115,89 €  104,301
J59 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen  
 meer dan vier implantaten  € 142,22 €  127,998

 Prothetische nazorg
J70 Opvullen zonder staafdemontage  € 147,49 €  132,741
J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten  € 184,36 €  165,924
J72 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten  € 210,7 €  189,630
J73 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten  € 237,04 €  213,336
J74 Reparatie zonder staafdemontage € 57,94 €  52,146
J75 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten  € 110,62 €  99,558
J76 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten  € 136,96 €  123,264
J77 “Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 163,29 €  146,961
J78 Verwijderen en vervangen drukknop € 26,34 €  23,706


