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Geachte heer/mevrouw, 

 

In de brief van 20 mei 2016 aan de Tweede Kamer1 over de inhoud van 

het Zvw-pakket per 2017 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (VWS) de eigen bijdrage-structuur voor onder andere 

gebitsprotheses gewijzigd. Deze wijziging gaat per 1 januari 2017 in. 

 

Door de wijzigingen is het innen van de eigen bijdrage voor prestatie J50 

(boven- en onder klikgebit) uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 

onuitvoerbaar geworden. Zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars 

hebben dit bij ons kenbaar gemaakt. Naar aanleiding van dit knelpunt, is 

de NZa in overleg getreden met het Ministerie van VWS en het 

Zorginstituut en zijn wij tot de bijgevoegde toelichting gekomen. Deze 

toelichting is tevens geconsulteerd bij Zorgverzekeraars Nederland.  

 

Ik verzoek u uw achterban hierover te informeren. 

 

Indien bijgevoegde toelichting tot vragen leidt, kunt u contact opnemen 

met één van onze voorlichters via info@nza.nl of via telefoonnummer 

088 770 8 770. 

 

Met vriendelijke groet,  

Nederlandse Zorgautoriteit 

 

 

 

 

drs. J. Rijneveld 

unitmanager Eerstelijnszorg  

 

                                                
1 Met kenmerk 961641-150686-Z 

Aan het bestuur van 

- ANT 

- KNMT 

- NVM 

- ONT 
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- NPCF 
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Inleiding  

Per 2017 gaat de nieuwe eigen bijdrage structuur voor implantaat 

gedragen protheses in. Deze is gewijzigd van €125 per kaak naar 8% 

voor de bovenkaak en 10% voor de onderkaak. De eigen bijdrage voor 

conventionele protheses blijft 25%.  

 

 Eigen bijdrage in 

2016  

Eigen bijdrage in 

2017 

Implantaatgedragen 

prothesen onderkaak  

€125,- 10% 

Implantaatgedragen 

prothesen bovenkaak 

€125,- 8% 

Conventionele prothesen 25% 25% 

Reparaties en rebasing  - 10% 

 

Door deze wijziging in de eigen bijdrage structuur is er een probleem aan 

het licht gekomen omtrent het berekenen van de juiste eigen bijdrage 

voor prestatie J50 (boven- en onder klikgebit). Aangezien deze prestatie 

één tarief omvat voor beide kaken, is niet duidelijk welk deel van het 

tarief moet worden toegerekend aan de bovenkaak en welk deel van het 

tarief moet worden toegerekend aan de onderkaak. Dit is echter geen 

nieuw probleem, maar het speelt nu ook al, aangezien er op dit moment 

ook twee verschillende eigen bijdragen gelden voor implantaatgedragen 

en conventionele protheses. 

 

Na verschillende overleggen met het ministerie van VWS en ZINL zijn wij 

gekomen tot een oplossing die in deze toelichting verder wordt 

beschreven. 

 

De nieuwe eigen bijdrage structuur gaat per 1 januari 2017 in. 

 

Hoe is J50 opgebouwd? 

Prestatie J50 betreft het plaatsen van een boven- en onder klikgebit. 

Hierbij wordt gelijktijdig op de éne kaak een conventionele prothese 

geplaatst en op de andere kaak een implantaat gedragen prothese. De 

J50 is opgebouwd uit een pakketje van P-codes. Sommige van deze P-

codes zijn toe te rekenen aan de boven- of de onderkaak, andere P-

codes gelden voor het gehele gebit.  

 

Oplossing 

De eigen bijdrage structuur voor prestatie J50 is opgebouwd uit de 

wettelijk geldende eigen bijdrage structuren, zoals hierboven 

omschreven. De eigen bijdrage voor het honorarium en de materiaal- en 

techniekkosten horend bij prestatie J50 betreft 17%. Dit betreft zowel 

het percentage voor een onder-klikgebit gecombineerd met gelijktijdige 

vervaardiging van een conventionele prothese in de bovenkaak, als vice 

versa. 

Dit percentage is zowel berekend op basis van het (gewogen) 

honorarium van de P-codes waaruit prestatie J50 is opgebouwd als op 

basis van de (gewogen) materiaal- en techniekkosten horend bij deze 

prestaties.  

 

Bij de hierboven bedoelde berekening en uit signalen blijkt dat de 

materiaal- en techniekkosten die bij prestatie J50 horen, niet zuiver in 

kaart te brengen zijn, omdat mogelijk de materiaal- en techniekkosten 
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van de mesostructuur ten laste van de J50 op de nota staan. Het is van 

belang dat de mondzorgaanbieder de kosten van de materialen en 

technieken ten behoeve van andere verrichtingen dan de J50 niet ten 

laste van de J50 laat vallen. Dit geldt temeer omdat vanaf 2017 voor de 

J50 enerzijds en de mesostructuur anderzijds verschillende percentages 

voor de eigen bijdrage gelden. 

 

Tot slot: met deze oplossing wordt niet teruggekomen op de reeds 

vastgestelde nieuwe eigen bijdrage structuur. Het gaat louter om een 

uitleg om ook voor prestatie J50 de nieuwe eigen bijdrage structuur 

toepasbaar te maken.  
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