
Omschrijving Prestatiecodes Maximale techniek- en 
materiaalkosten 2022, 
per prestatiecode 

Abutments, per abutment (twee fase techniek) 

Plaatsen eerste healing abutment J23* € 51 

Plaatsen volgende healing abutment J29* € 51 

Volledige prothese 

Volledige prothese boven en onder 
 
 
Extra: indien van toepassing  

P022* 
P040 (2x)  
P043 
P042 

€ 727 
 
 
€ 140 

Volledige prothese boven P020* 
P040 
P043 

€ 385 

Volledige prothese onder P021* 
P040 

€ 385 

Immediaatprothese  
Een tijdelijke volledige prothese (P023) mag na een half jaar machtigingsvrij vervangen worden, de overige 
protheses na 5 jaar 

Tijdelijke volledige prothese boven- en onderkaak 
(max. 8 elementen per kaak) 

P023* (2x) 
P045 

€ 582 

Tijdelijke volledige prothese bovenkaak 
(max. 8 elementen per kaak) 

P023*  
P045 

€ 292 
 

Tijdelijke volledige prothese onderkaak 
(max. 8 elementen per kaak) 

P023*  
P045 

€ 292 

Volledige prothese boven- en onderkaak 
 
(max. 8 elementen per kaak) 

P022* 
P040 
P045 

€ 696 

Volledige prothese bovenkaak 
 
(max. 8 elementen per kaak) 

P020* 
P040 
P045 

€ 370 

Volledige prothese onderkaak 
 
(max. 8 elementen per kaak) 

P021* 
P040 
P045 

€ 370 

Extra: immediaat per element 
(max. 6x per kaak) 

  € 6,76 
  

Mesostructuur 

Eerste drukknop abutment 
(daadwerkelijke kosten met max. van) 

J45* 
 

€ 152 
 

Elk volgende drukknop abutment 
(daadwerkelijke kosten met max. van) 

J41* 
 

€ 152 
 

Eerste stegdeel, incl. schroeven en extensies 
(daadwerkelijke kosten met max. van) 

J42* € 363  

Elke volgende uitbreiding van dezelfde steg,  
incl. schroef  
(daadwerkelijke kosten met max. van) 

J43* € 128 

 



Nieuwe prothese op implantaten (incl. mesostructuur) 

Volledige prothese boven & onder  
op 2 implantaten (drukknop) 

J45* 
J41* 
J50* 

€ 152 
€ 152 
€ 1.337 

Volledige prothese boven & onder  
op 3 implantaten (drukknop) 

J45*  
J41* (2x) 
J50* 

€ 152 
€ 152 (2x)  
€ 1.589 

Volledige prothese boven & onder  
op 4 implantaten (drukknop) 

J45* 
J41* (3x)  
J50* 

€ 152 
€ 152 (3x) 
€ 1.841 

Volledige prothese boven & onder  
op 2 implantaten (steg) 

J42* 
J50* 

€ 363 
€ 1.304 

Volledige prothese boven & onder  
op 3 implantaten (steg) 

J42* 
J43* 
J50* 

€ 363  
€ 128 
€ 1.506 

Volledige prothese boven & onder  
op 4 implantaten (steg) 

J42* 
J43* (2x) 
J50* 

€ 363 
€ 128 (2x) 
€ 1.668 

Onder prothese  
op 2 implantaten (drukknop) 
 

J45*  
J41* 
J51* 

€ 152 
€ 152 
€ 994 

Onder prothese  
op 3 implantaten (drukknop)  

J45* 
J41* (2x) 
J51* 

€ 152 
€ 152 (2x) 
€ 1.246 

Onder prothese  
op 4 implantaten (drukknop) 

J45* 
J41* (3x) 
J51* 

€ 152 
€ 529 (3x) 
€ 1.498 

Onderprothese  
op 2 implantaten (steg) 

J42* 
J51* 

€ 363 
€ 962 

Onderprothese  
op 3 implantaten (steg) 

J42* 
J43* 
J51* 

€ 363 
€ 128 
€ 1.164 

Onderprothese  
op 4 implantaten (steg) 

J42* 
J43* (2x)  
J51* 

€ 363 
€ 128 (2x) 
€ 1.366 

Bovenprothese  
op 2 implantaten (drukknop) 

J45* 
J41* 
J52* 

€ 152 
€ 152 
€ 994 

Bovenprothese  
op 4 implantaten (drukknop) 

J45* 
J41* (3x)  
J52* 

€ 152 
€ 152 (3x) 
€ 1.498 

Bovenprothese  
op 4 implantaten (steg) 

J42* 
J43* (2x)  
J52* 

€ 363 
€ 128 (2x) 
€ 1.366 

Bovenprothese  
op 6 implantaten (steg) 

J42* 
J43* (4x)  
J52* 

€ 363 
€ 128 (4x) 
€ 1.702 

  



Omvorming (incl. mesostructuur) 

Omvorming prothese  
op 2 implantaten (drukknop) 

J45* 
J41* 
J53* 

€ 152 
€ 152 
€ 689 

Omvorming prothese  
op 3 implantaten (drukknop) 

J45* 
J41* (2x) 
J53* 

€ 152 
€ 152 (2x) 
€ 956 

Omvorming bestaande prothese  
op 2 implantaten (steg) 

J42* 
J54* 

€ 363 
€ 751 

Vervanging drukknoppen (zonder omvorming prothese of vervangingsprothese) 

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

J78* € 152 

Vervangingsprothese op implantaten 

Vervanging van volledige prothese boven & onder  
op 2 implantaten (drukknop) 

J50* € 1.337 

Vervanging van volledige prothese boven & onder  
op 3 implantaten (drukknop) 

J50* € 1.589 

Vervanging van volledige prothese boven & onder  
op 4 implantaten (drukknop) 

J50* € 1.841 

Vervanging van volledige prothese boven & onder  
op 2 bestaande implantaten (steg) 

J50* 
J57 

€ 1.304 

Vervanging van volledige prothese boven & onder  
op 3 bestaande implantaten (steg) 

J50* 
J58 

€ 1.506 

Vervanging van volledige prothese boven & onder  
op 4 bestaande implantaten (steg) 

J50* 
J58 

€ 1.668 

Vervangingsprothese onder  
op 2 implantaten (drukknop) 

J51*  € 994  

Vervangingsprothese onder  
op 3 implantaten (drukknop) 

J51* € 1.246 

Vervangingsprothese onder  
op 4 implantaten (drukknop) 

J51* 
 

€ 1.498 
 

Vervangingsprothese onder  
op 2 implantaten (steg) 

J51* 
J57 

€ 962 
 

Vervangingsprothese onder  
op 3 implantaten (steg) 

J51* 
J58 

€ 1.164 

Vervangingsprothese onder  
op 4 implantaten (steg) 

J51* 
J58 

€ 1.366 

Vervangingsprothese boven 
op 2 implantaten (drukknop) 

J52* € 994 

Vervangingsprothese boven  
op 4 implantaten (drukknop) 

J52* € 1.498 

Vervangingsprothese boven  
op 6 implantaten (drukknop) 

J52* 
 

€ 2.002 
 

Vervangingsprothese boven  
op 4 implantaten (steg) 

J52* 
J58 

€ 1.366 

Vervangingsprothese boven  
op 6 implantaten (steg) 

J52* 
J58 

€ 1.702 
 

 



Rebasing 

Rebasen volledige boven- of onderprothese  
indirect 

P062* € 120 

Rebasing prothese  
op 2 implantaten (drukknop) 

J70* € 174 

Rebasing prothese 
op 3 implantaten (drukknop) 

J70* € 200 

Rebasing prothese  
op 4 implantaten (drukknop) 

J70* € 227 

Rebasing prothese  
op 6 implantaten (drukknop) 

J70* € 281 

Rebasing prothese  
op 2 implantaten (steg) 

J71* € 235 

Rebasing prothese  
op 3 implantaten (steg) 

J72* € 292 

Rebasing prothese  
op 4 implantaten (steg) 

J72* € 350 

Rebasing prothese  
op 6 implantaten (steg) 

J73* € 465 

Extra techniekkosten vervangen ruiter/matrix 

Reparatie/vervangen matrix per drukknop (daadwerkelijk 

kosten met max. van) 
 € 115 

 

Reparatie/vervangen ruiter bij 2 impl./steg,  
incl. extensies 

 € 136 
 

Reparatie/vervangen ruiters voor elk extra stegdeel, 
incl. extensies 

 € 68 

Extra (indien van toepassing) 

Intra orale registratie  
(alleen voor volledige prothese boven- en onderkaak) 

 € 140 

Weekblijvende basis  € 111 

Gegoten metalen versteviging onderprothese  € 125 

Metalen verhemelteplaat ter versterking  
 

€ 244 

Metalen tuber versterking of 
gegoten metalen versteviging onderprothese 

 € 94 

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

 


