Techniekkosten

Geldig van 01-01-2021 t/m 31-12-2021
De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) brengt jaarlijks een lijst uit met behandelcodes (UPT-codes) en
maximumtarieven. Deze gelden voor alle tandartspraktijken en –klinieken.
Bij sommige behandelingen (zoals kronen, bruggen en protheses) zijn er ook zogenaamde techniekkosten
van toepassing. Dit betreft de kosten voor de tandtechnische werkstukken en materialen. Deze zijn
afhankelijk van het type werkstuk en kunnen enigszins variëren, aangezien het altijd om
maatwerkproducten gaat.
VieDenta Kliniek volgt de door het Nza opgestelde code- en tarievenlijst voor ‘tandtechniek in eigen
beheer’ en conformeert zich bovendien aan de maximumtarieven van zorgverzekeraars. U ontvangt altijd
een duidelijke kostenbegroting en een overzicht van eventuele vergoedingen door uw zorgverzekeraar.
Zo weet u altijd waar u aan toe bent.
LET OP: Een behandeling bestaat vaak uit meerdere behandelcodes en eventuele bijhorende technieken materiaalkosten. De hieronder vernoemde techniekkosten zijn de kosten per behandelcode, dit zijn dus
niet de totale kosten voor een behandeling.

UPT-Code

Werkstuk

Techniekkosten

C29

Studiemodellen t.b.v. behandelplan

€ 49,20 regulier
€ 82,20 met set-up

M61

Mondbeschermer

€ 112,47

G69

Opbeetplaat

€ 160,- (regulier)
€ 180,- (met ankers)

P01

Rebase zonder randopbouw

€ 90,-

P02

Rebase met randopbouw

€ 100,-

P07

Reparatie VP zonder afdruk

€ 60,-

P08

Reparatie VP met afdruk

€ 64,50

P10

Gedeeltelijke prothese 1-4 elementen

€ 260,-

P15

Gedeeltelijke prothese 5-13 elementen

€ 300,-

P21

Volledige prothese Bovenkaak

€ 350,-

P25

Volledige prothese Onderkaak

€ 350,-

P30

Volledige prothese Boven- en onderkaak

€ 700,-

P34

Frameprothese 1-4 elementen

€ 500,-

P35

Frameprothese 5-13 elementen

€ 550,-

P45

Tijdelijke prothese (per kaak)

€ 300,-

P79

Uitbreiding PP

€ 69,-

R24

Kroon

€ 265,- Zirconium
€ 279,- NEM
€ 700,- implantaatkroon

R40

Eerste brugtussendeel

Tussen € 250,- en € 290,-

R45

Volgend brugtussendeel

Tussen € 250,- en € 275,-

J42

Staaf tussen 2 implantaten

Tussen € 414,- en € 520,-

J54

Omvorming bij 2 implantaten

Tussen € 797,- en € 900,-

Onder voorbehoud van drukfouten. Dit zijn de meest voorkomende techniekkosten, voor een volledig overzicht ontvangt u altijd een
begroting van VieDenta Kliniek. Voor eventuele vragen kunt u altijd contact met ons opnemen, wij informeren u graag.

