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Voor machtigingsvrije declaraties met betrekking tot volledige (immediaat)protheses, inclusief wijzigingen en 

herstel, gelden de hieronder aangegeven prestatiecodes. 

 

Declaratie immediaatprothese *) 

immediaatprothese boven- en onderkaak P30, P14 en P40 

immediaatprothese bovenkaak P21, P14 en P40 

immediaatprothese onderkaak P25, P14 en P40 

noodprothese boven- en onderkaak 2x P45 en P40 

noodprothese bovenkaak P45 en P40 

noodprothese onderkaak P45 en P40 

*) Let op: alleen een P45 kan na een half jaar machtigingsvrij vervangen worden.  

 

 

Declaratie vervangingsprothese 

volledige prothese boven- en onderkaak P30, 2x P14, P37 en P17 indien van toepassing 

volledige prothese bovenkaak P21, P14, P37 

volledige prothese onderkaak P25, P14 

 

 

Declaratie reparaties volledige protheses 

reparatie volledige prothese, zonder afdruk, per kaak P07 

reparatie volledige prothese, zonder afdruk, per kaak P08 

 

 

Declaratie rebasingen volledige protheses 

tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak P06 

opvullen volledige prothese, indirect zonder 

randopbouw, per kaak 

P01 

opvullen volledige prothese, indirect met randopbouw, 

per kaak 

P02 

opvullen volledige prothese, direct zonder 

randopbouw, per kaak 

P03 

opvullen volledige prothese, direct met randopbouw, 

per kaak 

P04 

 

  



Voor machtigingsvrije declaraties met betrekking tot overkappingsprotheses op implantaten en mesostructuren, 

inclusief wijzigingen en herstel, gelden de hieronder aangegeven prestatiecodes.  

 

Declaratie eerste mesostructuur en omvorming conventionele prothese tot overkappingsprothese op 

implantaten of nieuwe overkappingsprothese op implantaten  

drukknoppen op 2 implantaten 

omvorming of 

overkappingsprothese  

J45 en J41 

J53 of  

J50 of J51 

drukknoppen op 3 implantaten 

omvorming of 

overkappingsprothese  

J45 en 2x J41 

J53 of 

J50 of J51 

drukknoppen op 4 implantaten 

omvorming of  

overkappingsprothese  

J45 3x J41 

J53 of 

J50 of J51 of J52 

staaf op 2 implantaten (inclusief distale extensies) 

omvorming of 

overkappingsprothese  

J42 

J54 of 

J50 of J51 

staaf op 3 implantaten (inclusief distale extensies) 

omvorming of  

overkappingsprothese 

J42 en J43 

J55 of 

J50 of J51 

staaf op 4 implantaten (inclusief distale extensies) 

omvorming of 

overkappingsprothese 

J42 en 2x J43 

J55 of 

J50 of J51 of J52 

staaf op 5 implantaten (inclusief distale extensies) 

omvorming of 

overkappingsprothese 

J42 en 3x J43 

J56 of 

J50 of J52 

staaf op 6 implantaten (inclusief distale extensies) 

omvorming of 

overkappingsprothese 

J42 en 4x J43 

J56 of 

J50 of J52 

 

 

Declaratie vervangen mesostructuur bij een bestaande overkappingsprothese op implantaten 

drukknoppen 

en eventueel voor aanpassing van de 

overkappingsprothese 

J78 

J70 of J74 

 

  



Declaratie vervangen mesostructuur met omvorming van een prothese of een nieuwe 

overkappingsprothese op implantaten 

2 drukknoppen J45 en J41 

3 drukknoppen J45 en 2x J41 

4 drukknoppen J45 en 3x J41 

staaf tussen 2 implantaten (inclusief distale extensies) J42 

staaf tussen 3 implantaten (inclusief distale extensies) J42 en J43 

staaf tussen 4 implantaten (inclusief distale extensies) J42 en 2x J43 

staaf tussen 5 implantaten (inclusief distale extensies) J42 en 3x J43 

staaf tussen 6 implantaten (inclusief distale extensies) J42 en 4x J43 

 

 

Declaratie reparaties overkappingsprotheses op implantaten 

reparatie overkappingsprothese op drukknoppen of 

staaf zonder staafdemontage 

J74 

reparatie overkappingsprothese op staaf tussen 2 

implantaten 

J75 

reparatie overkappingsprothese op staaf tussen 3 of 4 

implantaten 

J76 

reparatie overkappingsprothese op staaf tussen meer 

dan 4 implantaten 

J77 

 

 

Declaratie rebasingen overkappingsprotheses op implantaten 

rebasing overkappingsprothese op drukknoppen of 

staaf zonder staafdemontage 

J70 

rebasing overkappingsprothese op staaf tussen 2 

implantaten 

J71 

rebasing overkappingsprothese op staaf tussen 3 of 4 

implantaten 

J72 

rebasing overkappingsprothese op staaf tussen meer 

dan 4 implantaten 

J73 

 

 

Declaratie omvormingen overkappingsprotheses op implantaten 

overkappingsprothese op drukknoppen J53 

overkappingsprothese op staaf tussen 2 implantaten  J54 

overkappingsprothese op staaf tussen 3 of 4 

implantaten  

J55 

overkappingsprothese op staaf tussen meer dan 4 

implantaten  

J56 

 

 



Declaratie vervanging overkappingsprothese op implantaten zonder vervanging van de mesostructuur 

overkappingsprothese op 2 drukknoppen/magneten J50 of J51 of J52 

overkappingsprothese op 3 drukknoppen/magneten J50 of J51 of J52 

overkappingsprothese op 4 drukknoppen/magneten J50 of J51 of J52 

overkappingsprothese op bestaande staafconstructie 

tussen 2 implantaten 

J50 of J51 of J52 

J57 

overkappingsprothese op bestaande staafconstructie 

tussen 3 of 4 implantaten 

J50 of J51 of J52 

J58 

overkappingsprothese op bestaande staafconstructie 

tussen meer dan 4 implantaten 

J50 of J51 of J52 

J59 

 

 

Declaratie vervanging overkappingsprothese op implantaten met vervanging van de mesostructuur 

(ongeacht het aantal implantaten) 

volledige prothese bovenkaak en 

overkappingsprothese onderkaak 

J50 

 

overkappingsprothese onderkaak J51 

overkappingsprothese bovenkaak J52 

 


