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Tarieven voor tandtechniek
Een nota van een tandprotheticus zal bestaat 
uit een honorarium deel en een tandtechniek 
deel. Deze honorarium tarieven (de P en J 
codes) worden in opdracht van de minister 
vastgesteld door de NZA (Nederlandse 
Zorgautoriteit). De techniek tarieven worden 
samengesteld vanuit de lijst tandtechniek in 
eigen beheer gepubliceerd door de NZA. 

Door individuele omstandigheden, zoals het 
aantal implantaten en keuze van materialen 
zal de tandtechniek nota zich bevinden 
binnen de bandbreedte van het minimum 
en het maximum. Ook inkoop afspraken met 
verschillende verzekeraar kunnen leiden tot 
verschillende tarieven.

Vraag gerust om een schriftelijke offerte. 
Hiermee kunt u als patient zelf bij uw 
verzekeraar navragen wat de verwachten 
vergoeding zal zijn uit de afgesloten basis 
verzekering en of eventuele aanvullende 
verzekering. 

ZORGVERZEKERING: De kosten voor een 
tandprotheticus zijn opgenomen in het 
pakket van uw zorgverzekeraar. Een groot deel 
wordt vergoed vanuit de basisverzekering, 
een deel zult u zelf moeten betalen als 'eigen 
bijdrage', tenzij u een aanvullende verzekering 
heeft. Vraag ons of uw zorgverzekeraar naar 
de details.

Honorarium codes 
(samenstelling 
in verschillende 
combinaties mogelijk)

minimum 
tandtechniek 

maximum 
tandtechniek 

Kunstgebitten volledig
Boven & onder kunstgebit volledig (eventueel met extra passen en 
registratie)

P30 / P14 / P17/ P37/ 
P40/P45

 € 600,00  € 900,00 

Bovenkunstgebit volledig P21 / P14 / P37/ P45/ P40  € 300,00  € 450,00 
Onderkunstgebit volledig P25 / P14/ P45 / P40  € 300,00  € 450,00 

Opvullen en reparaties
Opvullen volledig kunstgebit eenvoudig boven + onder P01 / P02  € 300,00  € 400,00 
Reparatie zonder afdruk P07  € 60,00  € 100,00 
Reparatie met afdruk P08  € 70,00  € 120,00 

Klikgebit volledig Boven en Onder op implantaten (1e klikgebit na 
plaatsen implantaten)
Klikgebit op 2 implantaten met drukknop onder en kunstgebit boven J50 / J40  € 1.200,00  € 1.400,00 
Klikgebit op 4 implantaten met drukknop onder en kunstgebit boven J50 / J40 /J41  € 1.800,00  € 2.250,00 
Klikgebit op 2 implantaten met staaf onder en kunstgebit boven J50 / J42  € 1.700,00  € 1.900,00 
Klikgebit op 4 implantaten met staaf onder en kunstgebit boven J50 / J42 / J43  € 2.500,00  € 3.300,00 

Klikgebit Onder op implantaten (1e klikgebit na plaatsen implantaten)
Klikgebit op 2 implantaten met drukknop onder J51 / J40  € 900,00  € 1.300,00 
Klikgebit op 4 implantaten met drukknop onder J51 / J40 / J41  € 1.500,00  € 2.100,00 
Klikgebit op 2 implantaten met staaf onder J51 / J42  € 1.350,00  € 1.650,00 
Klikgebit op 4 implantaten met staaf onder J51 / J42 / J43  € 2.250,00  € 3.000,00 

Klikgebit Boven op implantaten (1e klikgebit na plaatsen implantaten)
Klikgebit op 2 implantaten met drukknop boven J52 / J40  € 1.000,00  € 1.200,00 
Klikgebit op 4 implantaten met drukknop boven J52 / J40 / J41  € 1.550,00  € 2.050,00 
Klikgebit op 4 implantaten met staaf boven J52 / J42/ J43  € 2.350,00  € 2.950,00 
Klikgebit op 6 implantaten met staaf boven J52 / J42/ J43  € 3.000,00  € 3.750,00 

Klikgebit volledig Boven en Onder op implantaten (Vervanging van 
bestaand klikgebit)
Klikgebit op 2 implantaten met drukknop onder en kunstgebit boven J50  € 800,00  € 1.200,00 
Klikgebit op 4 implantaten met drukknop onder en kunstgebit boven J50  € 1.000,00  € 1.700,00 
Klikgebit op 2 implantaten met staaf onder en kunstgebit boven J50 / J57  € 900,00  € 1.300,00 
Klikgebit op 4 implantaten met staaf onder en kunstgebit boven J50 / J57 / J58  € 1.000,00  € 1.800,00 

Klikgebit Onder op implantaten (Vervanging van bestaand klikgebit)
Klikgebit op 2, 3 of 4 implantaten met drukknop onder J51  € 500,00  € 1.400,00 
Klikgebit op 2, 3 of 4 implantaten met staaf onder J51 / J57 / J58  € 550,00  € 1.550,00 

Klikgebit Boven op implantaten (Vervanging van bestaand klikgebit)
Klikgebit op 2 implantaten met drukknop boven J52  € 600,00  € 700,00 
Klikgebit op 4 implantaten met drukknop boven J52  € 700,00  € 1.400,00 
Klikgebit op 4 implantaten met staaf boven J52 /J57 /J58  € 700,00  € 1.400,00 
Klikgebit op 6 implantaten met staaf boven J52 /J57 /J58 /J59  € 800,00  € 2.000,00 

Opvullen en reparaties van Klikgebit
Opvullen met drukknoppen of staaf met en zonder staafdemontage J70 /J71 / J72 /J73  € 500,00  € 1.500,00 
Reparatie met en zonder staafdemontage J74 / J75 / J76 / J77  € 100,00  € 500,00 

Gedeeltelijke kunstgebit
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, 5-13 elementen P10 / P15 / P16 / P40  € 200,00  € 400,00 
Frame kunstgebit 1-4 elementen, 5-13 elementen P34 / P35 / P40  € 300,00  € 500,00 

Opvullen en reparatie gedeeltelijke kunstgebitten
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / frame zonder of met randopbouw P51 / P52  € 100,00  € 150,00 
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit / frame zonder of metafdruk P57 / P58  € 50,00  € 80,00 
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker P79 / P40  € 60,00  € 100,00 


