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Omschrijving Maximale techniek- 
en materiaal kosten 2021 Per prestatiecode Per prestatiecode

Volledige prothese Prothese P-codes

Volledige prothese boven en onder
Extra: indien van toepassing 

P30
P14 (2x)
P17

€ 714

€ 100

Volledige prothese boven P21*
P14

€ 378

Volledige prothese onder P25*
P14

€ 378

Immediaatprothese

Immediaatprothese boven- en 
onderkaak
Maximaal 16 elementen per kaak

P30*
P14
P40

€ 684

Immediaatprothese bovenkaak
Maximaal 8 elementen per kaak

P21*
P14
P40

€ 363

Immediaatprothese onderkaak
Maximaal 8 elementen per kaak 

P25* 
P14

€ 363

Extra: ImmEdIaat pEr ElEmEnt
Maximaal 8x

P40 € 6,61

Noodprothese

noodprothese boven en onder
Maximaal 16x

P45*
P40

€ 572

noodprothese volledig boven
Maximaal 8x

P45*
P40

€ 287

noodprothese volledig onder
Maximaal 8x

P45*
P40

€ 287

Extra: ImmEdIaat pEr ElEmEnt
Maximaal 8x

€ 6,61

Prothese werkstukken nieuw

a-prothese partieel 1-4 elementen
Zonder individuele lepel 
ExclusiEf ankErs En vErstEviging

P10* € 184

a-prothese partieel 5-13 elementen
Zonder individuele lepel 
ExclusiEf ankErs En vErstEviging

P15* € 274

B-prothese partieel 1-4 elementen
Inclusief individuele lepel 
ExclusiEf ankErs En vErstEviging

P10*
P16

€ 236

B-prothese partieel 5-13 elementen
Inclusief individuele lepel 
ExclusiEf ankErs En vErstEviging

P15*
P16

€ 332

Frame 1-4 elementen 
boven of onder 

P34* € 512

Frame 5-13 elementen 
boven of onder

P35* € 587

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



Omschrijving Maximale techniek- 
en materiaal kosten 2021 Per prestatiecode Per prestatiecode

Extra (indien van toepassing)

Intra orale registratie 
(allEEn voor vollEdIgE ProthEsE 
bovEn- En ondErkaak).

€ 100

Weekblijvende basis € 107

Overkappingsruimte per element € 6,61

metalen verhemelteplaat ter 
versterking

€ 230

draadversterking € 27,25

Knopanker € 10,80

draad-/steekanker € 14,10

roach anker € 25

Gaasversterking groot € 22

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



Omschrijving Maximale techniek- 
en materiaal kosten 2021 Per prestatiecode Per prestatiecode

Extra (indien van toepassing)

perma-ret draad € 19,60

naam/telefoonnummer 
InPErsEn

€ 10

Individualiseren 
InclusIEf roZE kunsthars

€ 60

Stralen + metalprimer € 17,30

Extensie aan best. frame € 30,75

lasersoldering € 44,75

Gegoten anker € 46

Rebasing

rebasen boven- of onderprothese 
indirect met randopbouw 

P02* € 117

rebasen volledige boven- of 
onderprothese indirect zonder
randopbouw

P01* € 106

rebasing prothese op 2 
implantaten (stEg)

J71* € 227

rebasing prothese op 3 
implantaten (stEg)

J72* € 284

rebasing prothese op 4 
implantaten (stEg)

J72* € 342

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



Omschrijving Maximale techniek- 
en materiaal kosten 2021 Per prestatiecode Per prestatiecode

Prothese divers

Gebitsbeschermer transparant (3-laags)
InclusIEf ModEl + oPbErgdoosJE

€ 87,50

Gebitsbeschermer kleur (3-laags)
InclusIEf ModEl + oPbErgdoosJE

€ 98

Gebitsbeschermer multicolor (3-laags)
InclusIEf ModEl + oPbErgdoosJ

€ 108

naam/telefoon nr. in beschermer € 10

Uitblokken melkgebit gebitsbeschermer € 10

Studiemodel simpel wit € 13,60

Studiemodellen gezeept in occl. € 27,75

Werkmodel Klasse 3 € 7,90

Werkmodel Klasse 4 € 11,90

Omschrijving Aantal werkdagen Omschrijving Aantal werkdagen

Levertijden voor A, B of C prothese

Fase 1 - vervaardigen indiv. lepel  
(nvt bIJ a ProthEsE)

3

Fase 2 - vervaardigen Beetplaat 3  minimaal 8

Fase 3 - passen in was 5*  minimaal 8

Fase 4 - afmaken voor plaatsen 5*

* Uitgebreide werkstuk bijvoorbeeld met supra structuur en- of staalconstructies minimaal 8 werkdagen aanhouden (Fase 3 en Fase 4)

Levertijden voor Frames

Fase 1 - vervaardigen indiv. lepel 3

Fase 2 - metaal met waswal 7

Fase 3 - passen in was 5

Fase 4 - afmaken voor plaatsen 5

Levertijden divers

reparatie  
brEuk, schEur, tand, ankEr sIMPEl

1 drumplaat hard/ zacht 4

Uitbreiding element anker 1 Bleeklepel 4

rebasing 1 Gebitsbeschermer 4

reparatie frame staal
(ExtEntIE, brEuk, nIEuw ankEr)

3 Splint  5

Studiemodellen 4

  



Protheses op implantaten
Aangezien er onder de diverse zorgverzekeraars een groot verschil in materiaal- en techniekkosten is 
ontstaan, gaan wij de werkstukken op implantaten vanaf heden begroten. 
De verzekeraars kunnen maximale tarieven voor materiaal- en techniekkosten hanteren. 
Klik hieronder op het betreffende logo van de verzekeraar om de tarieven te bekijken.

maximale vergoeding voor materiaal- en techniekkosten 2021

maximale vergoeding bij niet-gecontracteerde zorg 2021

Wat hebben wij nodig:
•  Naam patiënt
•  Geboortedatum 
• Telefoonnummer
•  Burger Service Nummer
•  Verzekeraar 
• Implantaatgegevens
• Leeftijd huidige suprastructuur
•  Plan

Hierna ontvangt u van ons een passende begroting. 

• Contracten:
 Indien er geen contract is met de desbetreffende verzekeraar, dan krijgt u zeer waarschijnlijk   
 een machtiging met daarin beperkte voorwaarden benoemd. dit houdt concreet in dat de 
 patiënt een hogere eigen bijdrage zal moeten betalen. Hoeveel extra dit zijn, zal de patiënt zelf   
 moeten verifieren bij zijn of haar verzekeraar. Wij doen hier geen uitspraken over.
• Eigen risico: 
 Informeer uw patiënt over het wettelijke eigen risico die in 2021 is vastgesteld op € 385,-.
 Ons advies is om goedkeuring van de desbetreffende verzekeraar af te wachten alvorens aan
 het werkstuk te starten. Wij gaan ervanuit dat als u een patiënt naar ons doorverwijst, de   
 begroting akkoord is bevonden. 

Zijn er nog vragen en of opmerkingen, neem dan contact met ons op.

kbtandtechniek.nl

LEt op: 

 

https://www.zorgsom.nl/wp-content/uploads/2020/12/CZ-Just-Ohra-Nationale-Nederlanden-Maximale-materiaal-en-techniekkosten-gemachtigde-implantologie.pdf
https://www.zorgsom.nl/wp-content/uploads/2020/12/De-Amersfoortse-ASR-max.-techniek-en-materiaalkosten-2021.pdf
https://www.zorgsom.nl/wp-content/uploads/2020/12/De-Friesland-Interpolis-FBTO-Techniek-en-materiaalkosten-2021.pdf
https://www.zorgsom.nl/wp-content/uploads/2020/12/DSW-max.-techniekkosten-implantologie-2021.pdf
https://www.zorgsom.nl/wp-content/uploads/2020/12/Ditzo-maximale-vergoedingen-mondzorg-2021.pdf
https://www.zorgsom.nl/wp-content/uploads/2020/12/Eucare-VGZ-Aevitae-maximale-techniek-en-materiaalkosten_2021.pdf
https://www.zorgsom.nl/wp-content/uploads/2020/12/Salland-maximale-vergoeding-techniekkosten-2021.pdf
https://www.zorgsom.nl/wp-content/uploads/2020/12/Zilveren-Kruis-max.-techniek-en-materiaalkosten-2021.pdf
https://www.zorgsom.nl/wp-content/uploads/2020/12/ZorgDirect-maximale-techniekkosten-2021.pdf
https://www.zorgsom.nl/wp-content/uploads/2020/12/VGZ-Bewuzt-IZZ-UC-Unive-IZA-Zekur-lijst-maximale-vergoedingen-2021.pdf
https://www.zorgsom.nl/wp-content/uploads/2020/12/De-Amersfoortse-ASR-Mondzorg-2021.pdf
https://www.zorgsom.nl/wp-content/uploads/2020/12/Ditzo-maximale-vergoedingen-mondzorg-2021.pdf
https://www.zorgsom.nl/wp-content/uploads/2020/12/Promovendum-National-Academic-Besured-lijst-maximale-vergoedingen-niet-gecontracteerde-zorg-2021.pdf
https://www.zorgsom.nl/wp-content/uploads/2020/12/CZ-lijst-maximale-vergoeding-niet-gecontracteerde-zorg.pdf
https://www.zorgsom.nl/wp-content/uploads/2020/12/VGZ-Cooperatie-max.-tarieven-2020-2021.pdf
https://www.zorgsom.nl/wp-content/uploads/2020/12/Besured-lijst-maximale-vergoedingen-niet-gecontracteerde-zorg-2021.pdf
https://www.zorgsom.nl/wp-content/uploads/2020/12/Zorgzaam-Lijst-maximale-vergoeding-2021.pdf
https://www.zorgsom.nl/wp-content/uploads/2020/12/Zorg-en-Zekerheid-schema-vergoeding.pdf

