Hieronder vindt u onze inkoopprijzen voor de tandtechniekkosten. De lijst hieronder bevat
de meest voorkomende behandelingen in onze praktijk. Wij hebben voor de verschillende
behandelingen tandtechnici/tandtechnische laboratoria uitgekozen in wie wij vertrouwen
hebben en waar we een goede samenwerking mee hebben.
De tandarts heeft diepgaande kennis welke materialen en/of technieken gebruikt kunnen
worden. U mag van de tandarts verwachten dat deze keuzes leiden tot een duurzaam
resultaat bij u.
Toch is het vaak nog beter als u dit samen met de tandarts beslist of bespreekt (shared
decision making). Hierdoor bent u zich bewust van de mogelijkheden en kunt u dit beter
afstemmen op uw situatie. Heeft u na deze voorlichting, samen met de tandarts, een besluit
genomen over de behandeling die u wilt ondergaan en de te gebruiken materialen en
methodes, dan krijgt u altijd een individuele begroting waarop ook de techniekkosten uit
deze lijst vermeld staan.
Onder deze prijslijst vindt u meer informatie over de verschillende materialen.
Prijslijst
Kronen en bruggen.
Prijzen dummy’s van bruggen zijn gelijk aan kronen.
Type
Kroon, edele (goud)legering met opgebakken porselein
Bijkomende kosten, prijs legering per gram

Prijs
215,-

Kroon, onedele (spaar) legering met opgebakken porselein

200,-

Etsen etsbrug

23,14

Kleur/vorm aanpassing kroon en brugwerk

69,95

Stiftkroon metaal/porselein inclusief onedel of excl. Hoogedel
metaal
Telescoopkroon

222,-

Etsbrugvleugel

169,70

Stiftopbouw

181,81

Wortelkap

98,44

158,85

Studiemodellen
Gipsmodellen

23,46

Studiemodellen set in occlusie geslepen

29,04

Studiemodellen set in occlusie geslepen (gezeept)

43,03

Montage in middelwaarde articulator

13,44

Splints
Type

Prijs

Basis splint

96,63

Stabilisatiesplint

121,35

Relaxatiesplint

134,25

Michigansplint

134,25

Splint (harde opbeetplaat)

202,-

No mono splint

202,-

Easy splint

143,-

Drumschein/Retainer (zachte opbeet[plaat)

55,-

Gebitsbeschermer 6 mm zachte frontplaat

86,84

Gebitsbeschermer 6 mm harde frontplaat

101,62

Uitneembare protheses
Type

Prijs

Gedeeltelijk kunstgebit 1-4 elementen

250,-

Gedeeltelijk kunstgebit 5 of meer elementen

450,-

Frame prothese 1-4 elementen

525,-

Frame prothese 5 of meer elementen

606,-

Uitbreiding per element

25,01

Uitbreiding volgend anker

25,18

Volledig kunstgebit bovenkaak

400,-

Volledig kunstgebit onderkaak

400,-

Volledig kunstgebit boven en onderkaak

800,-

Opvullen / rebasen volledig kunstgebit

88,11

Opvullen met weekblijvende basis

210,-

Reparatie prothese

52,-

Implantologie steg en prothese (op aanvraag)
Type

Prijs

Steg op 2 implantaten

850,-

Steg op 4 implantaten

1600,-

Omvorming prothese

450,-

Volledige prothese (bovenprothese + klikgebit onderkaak

800,-

Rebasing ( 2 implantaten)

221,16

Volledig klikgebit op 1 staaf

1803,74

Volledig klikgebit op 2 staven

2639,50

Volledig klikgebit op meer dan 2 staven (5 implantaten)

3057,38

Volledig klikgebit op meer dan 2 staven (6 implantaten)

3444,52

Klikgebit onderkaak op 1 staaf

1444,47

Klikgebit onderkaak op 2 staven

2280,23

Klikgebit onderkaak op meer dan 2 staven (5 implantaten)

2698,15

Klikgebit onderkaak op meer dan 2 staven (6 implantaten)

3085,25

Klikgebit bovenkaak op 2 staven (inclusief metaalversterking)

2548,23

Klikgebit bovenkaak op meer dan 2 staven (inclusief
metaalversterking) 5 implantaten

2966,11

Klikgebit bovenkaak op meer dan 2 staven (inclusief
metaalversterking) 6 implantaten

3353,25

Bij uitneembare protheses bestaan veel opties, zoals vergulde ankers, bijzondere
verstevigingen, andersoortige beetbepalingen en kan voor het opstellen van de tanden en
kiezen meerdere zittingen de tijd genomen worden. Daarnaast zijn de kosten van een
reparatie afhankelijk van de schade. In de implantologie kan het aantal implantaten van
invloed zijn op de meerprijs van een overkappingsprothese. In de begroting vindt u de
techniekkosten voor uw individuele situatie terug.
Let op! De op deze prijslijst genoemde bedragen zijn de gebruikelijke prijzen.
Let op. Er kunnen geen rechten aan deze prijslijst worden ontleend want gedurende uw
behandeling kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor de techniekkosten van het
individueel voor u vervaardigde werkstuk kunnen afwijken van de lijst.

