
 

  

 
 
 

Verkorte prijslijst 2018 
 

Prothetiek 
Gedeeltelijk- frame kunstgebit 

P10 Gedeeltelijk kunstgebit kunsthars 1-4 elementen + indiv. lepel  €       279,00 

P15 Gedeeltelijk kunstgebit kunsthars 5-13 elementen + indiv. lepel  €       355,00 

P34 Frame kunstgebit 1-4 elementen + indiv. lepel alleen kiezen €       490,00 

P35 Frame kunstgebit 5-13 elementen + indiv. lepel alleen kiezen €       550,00 

P34 Frame kunstgebit 1-4 elementen + indiv. lepel tanden of tanden+kiezen €       500,00 

P35 Frame kunstgebit 5-13 elementen + indiv. lepel tanden of tanden+kiezen €       575,00 

  

Volledig kunstgebit 

P21 Volledig kunstgebit bovenkaak €       330,00 

P25 Volledig kunstgebit onderkaak €       330,00 

P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak €       650,00 

P21 Immediaat/Nood bovenkaak €       340,00 

P25 Immediaat/Nood onderkaak €       340,00 

P45 Noodkunstgebit (per kaak) inclusief indiv. lepel €       650,00 

Opvullen kunstgebit 

  

P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak €         74,00 

P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak €         88,00 

P51 Opvullen gedeelt. kunstgebit / frame indir. zonder randopb. 1-4 el. per kaak €         48,00 

P51 Opvullen gedeelt. kunstgebit / frame indir. zonder randopb. 5-13 el. per kaak €         94,00 

 

 
 

Prothetiek i.c.m. implantologie 
Mesostructuur – Drukknoppen 

J40                 2 drukknoppen €      750,00 

J40 + J41       3 drukknoppen €    1050,00 

J40 + 2x J41  4 drukknoppen €    1660,00 

Mesostructuur – Staaf 

J42                 Staaf tussen 2 implantaten incl. extenties €    1230,00 

J42 + J43       Staaf tussen 3 implantaten incl. extenties €    1650,00 

J42 + 2x J43  Staaf tussen 4 implantaten incl. extenties €    2200,00 

J42 + 3x J43  Staaf tussen 5 implantaten incl. extenties €    2500,00 

J42 + 4x J43  Staaf tussen 6 implantaten incl. extenties  en Vitallium versteviging 
 
 

€    3000,00 



 

  

Klikgebit 

J50 Boven- en onder klikgebit excl. mesostructuur €      625,00 

J51 Onder klikgebit excl. mesostructuur €       335,00 

J52 Boven klikgebit excl. mesostructuur €       335,00 

J57 Toeslag vervangings klikgebit op bestaande stegconstructie 2 implantaten €       685,00 

J58 Toeslag vervangings klikgebit op bestaande stegconstructie 3 implantaten €       810,00 

J58 Toeslag vervangings klikgebit op bestaande stegconstructie 4 implantaten €       810,00 

J59 Toeslag vervangings klikgebit op bestaande stegconstructie meer dan 5 impl. €     
1000,00 

Omvorming klikgebit 

J53 t/m J56 Omvorming klikgebit excl. mesostructuur €       135,00 

 
 

Opvullen klikgebit 

J70 Opvullen zonder staafdemontage op 2 implantaten €       250,00 

J70 Opvullen zonder staafdemontage op 3 implantaten €       310,00 

J70 Opvullen zonder staafdemontage op 4 implantaten €       400,00 

J70 Opvullen zonder staafdemontage op 5 implantaten €       450,00 

J70 Opvullen zonder staafdemontage op 6 implantaten €       620,00 

J70 Opvullen zonder staafdemontage + vervangen drukknopmatrixen Aanvraag 

J71 Opvullen met staafdemontage op 2 implantaten + vervangen matrixen €       520,00 

J72 Opvullen met staafdemontage op 3 implantaten + vervangen matrixen €      600,00 

J72 Opvullen met staafdemontage op 4 implantaten + vervangen matrixen €       715,00 

J73 Opvullen met staafdemontage op 5 implantaten + vervangen matrixen €       785,00 

J73 Opvullen met staafdemontage op 6 implantaten + vervangen matrixen €       950,00 

 
 

Diversen 
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan €           0,00 

E97 Uitwendig bleken per kaak (bleeklepel) €         48,97 

G62 + G63 Stabilisatiespalk €       150,53   

M61 Mondbeschermer transparant (incl. model + bakje) €       109,41 

M61 Mondbeschermer 1 of meer kleuren (incl. model + bakje) €         75,00 

 
 
 

Kroon/brugdeel/facing/inlay/onlay 
Metaal porselein 

Cr/Co €       215,00 

Gefraisde Cr/Co onderstructuur/kap individueel opgebakken met porselein 

- brugdeel €       225,00 

  

o.b.v. IOS* €       235,00 

Gefraisde Cr/Co onderstructuur/kap individueel opgebakken met porselein 
o.b.v. intra-orale mondscan 

 

Implantaatkroon/brugdeel 

Vol zirkonium kroon of brugpijler op Variobase titanium interface €       455,00  

                  -volgende pijler of enkel kroon €       350,00 

                  -dummy €       155,00 



 

  

Cad/Cam titanium kroon direct opgebakken €       570,00 

                  -volgende enkel kroon €       470,00 

Cad/Cam Coron eerst brugpijler direct opgebakken €       485,00 

                  -volgende pijler €       370,00 

                  -dummy €       330,00 

Andere uitvoeringen op aanvraag. 
De prijzen zijn excl. afdruk hulpdelen en articulator 

 
 

Diversen 

Noodkroon (bijvoorbeeld PMMA) Aanvraag 

Etsbrug Aanvraag 

Kleurbepalen op laboratorium €        16,50 

Kleurbepalen en individualiseren kroon in situ €        44,00 

Kleurbepalen volgend element tot max. 3 €        26,50 

 
 
N.B.  
Bovenstaande prijzen zijn een indicatie, er zullen altijd enige variabelen inzitten. Dit heeft onder 
andere te maken met verschillende merken en soorten onderdelen. 
 
Levertijden: 
Kroon en brugwerk op natuurlijke elementen 9 werkdagen 
Kroon en brug werk op implantaten 9 werkdagen 
Individuele lepel  4 werkdagen 
Beetplaten  4 werkdagen 
Passen in was  4 werkdagen 
Afmaken  4 werkdagen 
Immediaat prothese afmaken na passen  4 werkdagen 
Anti knars/relaxatie splint 5 werkdagen 
Frame metaal maken 7 werkdagen 
Bij implantaatprotheses tussen beetbepalen en passen i.v.m. het maken van de steg 10 dagen. 

Reparaties en rebasingen in ochtend verzameld, worden ’s middags afgeleverd. 

 
*Werkstukken op basis van een intra-orale mondscan zijn iets duurder dan werkstukken op basis van 
een conventionele afdruk omdat de vervaardiging van digitale/geprinte modellen op dit moment nog 
kostbaarder is dan gipsmodellen. 
 
 


