
 

 

Lijst maximum techniek- en materiaalkosten 2023 

Omschrijving Prestatiecodes Max. techniek- 
en 
materiaalkosten, 
per prestatiecode 

Immediaat kunstgebit 
Een tijdelijk volledig kunstgebit (P023*) mag na een half jaar machtigingsvrij vervangen worden, de overige 
volledige kunstgebitten (P020*, P021*, P022*) na 5 jaar 

Tijdelijk volledig kunstgebit boven- en onderkaak 
(maximaal 8 elementen per kaak) 

P023* (2x) 
P045 

€ 614, 47 

Tijdelijk volledig kunstgebit bovenkaak 
(maximaal 8 elementen) 

P023*  
P045 

€ 329,91 
 

Tijdelijk volledig kunstgebit onderkaak 
(maximaal 8 elementen) 

P023*  
P045 

€ 329,91 

Immediaat volledig kunstgebit boven- en onderkaak 
 
(maximaal 8 elementen per kaak) 

P022* 
P040 (2x) 
P045 

€ 737,99 

Immediaat volledig kunstgebit bovenkaak 
 
(maximaal 8 elementen) 

P020* 
P040 
P045 

€ 391,67 

Immediaat volledig kunstgebit onderkaak 
 
(maximaal 8 elementen) 

P021* 
P040 
P045 

€ 391,67 

Extra: immediaat per element 
(maximaal 6x per kaak) 

  € 7,29 
  

Volledige kunstgebitten 

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak 
 
 
Extra: indien van toepassing 

P022* 
P040 (2x)  
P043 
P042 

€ 771,39 
 
 
€ 149,87 

Volledig kunstgebit bovenkaak P020* 
P040 
P043 

€ 408,37 

Volledig kunstgebit onderkaak 
 

P021* 
P040 

€ 408,37 

Mesostructuur (NB. deze prestatiecodes zijn alleen aangewezen in combinatie met een omvorming tot 

klikgebit of een nieuw klikgebit) 
Eerste drukknop 
(daadwerkelijke kosten met max. van) 

J070* 
 

€ 151,02 
 

Elk volgende drukknop 
(daadwerkelijke kosten met max. van) 

J071* 
 

€ 151,02 
 

Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak 
(daadwerkelijke kosten met max. van, incl. schroeven en eventuele 
distale extensies) 

J072* € 362,46 
  

Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak  
(daadwerkelijke kosten met max. van, incl. schroef) 

J073* € 127,53 

 



 

 

Nieuwe mesostructuur met nieuw klikgebit op implantaten 

Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit met drukknoppen 

Drukknoppen op 2 implantaten  
Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit  

J070* 
J071* 
J080* 

€ 151,02 
€ 151,02 
€ 1412,14 

Drukknoppen op 3 implantaten 
Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit   

J070*  
J071* (2x) 
J080* 

€ 151,02 
€ 151,02 (2x) 
€ 1675,83 

Drukknoppen op 4 implantaten 
Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit   

J070* 
J071* (3x)  
J080* 

€ 151,02  
€ 151,02 (3x) 
€ 1939,52  

Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit met staaf/staven 

Staaf tussen 2 implantaten 
Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit  

J072* 
J080* 

€ 362,46 
€ 1376,84 

Staven tussen 3 implantaten 
Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit  

J072* 
J073* 
J080* 

€ 362,46 
€ 127,53 
€ 1587,99 

Staven tussen 4 implantaten 
Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit 

J072* 
J073* (2x) 
J080* 

€ 362,46 
€ 127,53 (2x) 
€ 1799,14 

Klikgebit onderkaak met drukknoppen 

Drukknoppen op 2 implantaten 
 
Klikgebit in de onderkaak 

J070*  
J071* 
J081* 

€ 151,02  
€ 151,02  
€ 1049,12 

Drukknoppen op 3 implantaten 
 
Klikgebit in de onderkaak 

J070* 
J071* (2x) 
J081* 

€ 151,02  
€ 151,02 (2x) 
€ 1312,81  

Drukknoppen op 4 implantaten 
 
Klikgebit in de onderkaak 

J070* 
J071* (3x) 
J081* 

€ 151,02  
€ 151,02 (3x) 
€ 1576,50  

Klikgebit onderkaak met staaf/staven 

Staaf tussen 2 implantaten 
Klikgebit in de onderkaak 

J072* 
J081* 

€ 362,46 
€ 1013,82  

Staven tussen 3 implantaten 
 
Klikgebit in de onderkaak 

J072* 
J073* 
J081* 

€ 362,46 
€ 127,53 
€ 1224,97  

Staven tussen 4 implantaten 
 
Klikgebit in de onderkaak 

J072* 
J073* (2x)  
J081* 

€ 362,46 
€ 127,53 (2x) 
€ 1436,12 

Klikgebit bovenkaak met drukknoppen 

Drukknoppen op 2 implantaten 
 
Klikgebit in de bovenkaak 

J070* 
J071* 
J082* 

€ 151,02 
€ 151,02 
€ 1049,12 

Drukknoppen op 3 implantaten 
 
Klikgebit in de bovenkaak 

J070* 
J071* (2x)  
J082* 

€ 151,02 
€ 151,02 (2x) 
€ 1312,81  

Drukknoppen op 4 implantaten 
 
Klikgebit in de bovenkaak 

J070* 
J071* (3x)  
J082* 

€ 151,02 
€ 151,02 (3x) 
€ 1576,50 

 



 

 

Nieuwe mesostructuur met nieuw klikgebit op implantaten (vervolg) 

Klikgebit bovenkaak met drukknoppen (vervolg) 

Drukknoppen op 5 implantaten 
 
Klikgebit in de bovenkaak 

J070* 
J071* (4x)  
J082* 

€ 151,02 
€ 151,02 (4x) 
€ 1840,19 

Drukknoppen op 6 implantaten 
 
Klikgebit in de bovenkaak 

J070* 
J071* (5x)  
J082* 

€ 151,02 
€ 151,02 (5x) 
€ 2103,88 

Klikgebit bovenkaak met staaf/staven 

Staaf tussen 2 implantaten 
Klikgebit in de bovenkaak 

J072* 
J082* 

€ 362,46 
€ 1013,82 

Staven tussen 3 implantaten 
 
Klikgebit in de bovenkaak 

J072* 
J073* 
J082* 

€ 362,46 
€ 127,53 
€ 1224,97 

Staven tussen 4 implantaten 
 
Klikgebit in de bovenkaak 

J072* 
J073* (2x)  
J082* 

€ 362,46 
€ 127,53 (2x) 
€ 1436,12 

Staven tussen 5 implantaten 
 
Klikgebit in de bovenkaak 

J072* 
J073* (3x) 
J082* 

€ 362,46 
€ 127,53 (3x) 
€ 1647,27 

Staven tussen 6 implantaten 
 
Klikgebit in de bovenkaak 

J072* 
J073* (4x)  
J082* 

€ 362,46 
€ 127,53 (4x) 
€ 1858,42 

Omvorming en plaatsen mesostructuur 

Omvorming tot klikgebit  
met drukknoppen op 2 implantaten  

J070* 
J071* 
J083* 

€ 151,02 
€ 151,02 
€ 723,58 

Omvorming tot klikgebit 
met drukknoppen op 3 implantaten  

J070* 
J071* (2x) 
J083* 

€ 151,02 
€ 151,02 (2x) 
€ 1002,47 

Omvorming tot klikgebit 
met drukknoppen op 4 implantaten  

J070* 
J071* (3x) 
J083* 

€ 151,02 
€ 151,02 (3x) 
€ 1281,36 

Omvorming tot klikgebit  
met staaf tussen 2 implantaten 

J072* 
J084* 

€ 362,46 
€ 793,12 

Omvorming tot klikgebit  
met staven tussen 3 implantaten 

J072* 
J073* 
J085* 

€ 362,46 
€ 127,53 
€ 970,33 

Omvorming tot klikgebit  
met staven tussen 4 implantaten 

J072* 
J073* (2x) 
J085* 

€ 362,46 
€ 127,53 (2x) 
€ 1181,54 

Vervanging drukknoppen (zonder omvorming tot klikgebit of vervanging klikgebit) 

Vervanging drukknoppen per drukknop 
(daadwerkelijke kosten met max. van) 

J109* € 151,02 
 

 

 

 



 

 

Vervangend klikgebit op implantaten (zonder vervanging mesostructuur) 

Volledig kunstgebit en klikgebit op drukknoppen 

Vervanging volledig kunstgebit en klikgebit  
op 2 drukknoppen 

J080* € 1412,14 

Vervanging volledig kunstgebit en klikgebit  
op 3 drukknoppen 

J080* € 1675,83 

Vervanging volledig kunstgebit en klikgebit  
op 4 drukknoppen 

J080* € 1939,52 

Volledig kunstgebit en klikgebit op staaf/staven 

Vervanging volledig kunstgebit en klikgebit  
op staaf tussen 2 implantaten 
Toeslag 

J080* 
 
J087 

€ 1376,84 
 

Vervanging volledig kunstgebit en klikgebit  
op staven tussen 3 implantaten 
Toeslag 

J080* 
 
J088 

€ 1587,99 

Vervanging volledig kunstgebit en klikgebit  
op staven tussen 4 implantaten 
Toeslag 

J080* 
 
J088 

€ 1799,14 

Klikgebit onderkaak op drukknoppen 

Vervanging klikgebit onderkaak  
op 2 drukknoppen 

J081*  € 1049,12  

Vervanging klikgebit onderkaak  
op 3 drukknoppen 

J081* € 1312,81 

Vervanging klikgebit onderkaak  
op 4 drukknoppen 

J081* 
 

€ 1576,50 
 

Klikgebit onderkaak op staaf/staven 

Vervanging klikgebit onderkaak  
op staaf tussen 2 implantaten 
Toeslag 

J081* 
 
J087 

€ 1013,82 
 

Vervanging klikgebit onderkaak  
op staven tussen 3 implantaten 
Toeslag 

J081* 
 
J088 

€ 1224,97 

Vervanging klikgebit onderkaak  
op staven tussen 4 implantaten 
Toeslag 

J081* 
 
J088 

€ 1436,12 

Klikgebit bovenkaak op drukknoppen op implantaten 

Vervanging klikgebit bovenkaak 
op 2 drukknoppen 

J082* € 1049,12 

Vervanging klikgebit bovenkaak 
op 3 drukknoppen 

J082* € 1312,81 

Vervanging klikgebit bovenkaak 
op 4 drukknoppen 

J082* € 1576,50 

Vervanging klikgebit bovenkaak 
op 5 drukknoppen 

J082* € 1840,19 
 

Vervanging klikgebit bovenkaak 
op 6 drukknoppen 

J082* 
 

€ 2103,88 
 

 

 



 

 

Vervangend klikgebit op implantaten (zonder vervanging mesostructuur) (vervolg) 

Klikgebit bovenkaak op staaf/staven 

Vervanging klikgebit bovenkaak  
op staaf tussen 2 implantaten 
Toeslag 

J082* 
 
J087 

€ 1013,82 

Vervanging klikgebit bovenkaak 
op staven tussen 3 implantaten 
Toeslag 

J082* 
 
J088 

€ 1224,97 

Vervanging klikgebit bovenkaak 
op staven tussen 4 implantaten 
Toeslag 

J082* 
 
J088 

€ 1436,12 

Vervanging klikgebit bovenkaak 
op staven tussen 5 implantaten 
Toeslag 

J082* 
 
J089 

€ 1647,27 
 

Vervanging klikgebit bovenkaak 
op staven tussen 6 implantaten 
Toeslag 

J082* 
 
J089 

€ 1858,42 
 

Opvullen kunstgebit of klikgebit op implantaten 

Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak P062* € 128,80 

Opvullen klikgebit op 2 drukknoppen J100* € 183,51 

Opvullen klikgebit op 3 drukknoppen J100* € 210,98 

Opvullen klikgebit op 4 drukknoppen J100* € 238,45 

Opvullen klikgebit op 5 drukknoppen J100* € 265,92 

Opvullen klikgebit op 6 drukknoppen J100* € 293,39 

Opvullen klikgebit op staaf tussen 2 implantaten J101* € 244,81 

Opvullen klikgebit op staven tussen 3 implantaten J102* € 302,93 

Opvullen klikgebit op staven tussen 4 implantaten J102* € 361,05 

Opvullen klikgebit op staven tussen 5 implantaten J103* € 419,17 

Opvullen klikgebit op staven tussen 6 implantaten J103* € 477,29 

Extra techniekkosten bij opvullen klikgebit voor vervangen ruiter/matrix 

Reparatie/vervangen matrix per drukknop  
(daadwerkelijk kosten met max. van) 

 € 117,28 
 

Reparatie/vervangen ruiter bij staaf tussen 2 implantaten 
(incl. eventuele ruiters bij extensies) 

 € 137,84 
 

Reparatie/vervangen ruiters voor elke volgende staaf  € 69,84 

Tandvleesvormers (twee fase techniek) 

Plaatsen eerste tandvleesvormer J042* € 51 

Plaatsen volgende tandvleesvormer J043* € 51 

Extra (indien van toepassing) 

Intra-orale registratie (alleen bij onder- én boven)  € 149,87 

Weekblijvende basis  € 118,60 

Gegoten metalen versteviging kunst- of klikgebit onderkaak  € 125 

Metalen verhemelteplaat ter versterking  
 

€ 261,92 

Metalen tuberversterking  € 100,83 

Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak P044  

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

 


