
Hieronder vindt u onze inkoopprijzeni voor de tandtechniekkosten. De lijst hieronder bevat de meest 

voorkomende behandelingen in onze praktijk. Wij hebben voor het navolgende tandtechnisch 

laboratorium gekozen in wie wij vertrouwen hebben en waar we een goede samenwerking mee 

hebben. 

Onze 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 mag u altijd 

vragen om een (individuele begroting) waarop ook de tandtechniekkosten uit deze lijst vermeld 

zullen zijn.  

Onder deze prijslijst vindt u meer informatie over de verschillende materialen. 

 

Prijslijst PDH 2018 

 

 

FRAME 

Frame prothese 1-4 elementen      € 494.00  

 

Frame prothese meer dan 4 elementen     € 580.00  

    

Frame prothese titaan       € 677.75  

  

Frame prothese in combinatie met kroon/brugwerk   € 596.00   

 

Reparatie frame eenvoudig      € 158.00   

 

Reparatie frame uitgebreid      € 201.00 

 

PROTHESE 

Partiële prothese 1-4 elementen                                  € 233.00  

  

Partiële prothese 5-13 elementen                             € 336.00  

  

Noodprothese boven of onder immediaat    € 297.00  

  



Volledige prothese       € 665.00  

  

Volledige boven prothese      € 357.00  

  

Volledige onder prothese      € 357.00  

  

Volledige prothese immediaat      € 711.00  

  

Volledige boven prothese immediaat     € 385.00  

  

Volledige onder prothese immediaat     € 385.00  

  

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. 

  



KROON EN BRUGWERK 

Opbouw direct spaarlegering      € 69.00   

 

Opbouw indirect/wortelkap spaarlegering excl. attachement  € 156.00  

  

Opbouw indirect/wortelkap onedel excl. attachement   € 141.00  

  

Kroon / inlay / onlay spaarlegering     € 273.00  

  

Glasvezeltechniek etsbrug 1 dummy incl. vleugels   € 261.00  

  

Glasvezeltechniek extra dummy     € 171.00  

  

Kunststof kroon/brugdeel      € 175.00  

  

Telescoop/conuskroon excl. goudlegering    € 478.00  

  

Keramiek kroon zijdelings spaarlegering    € 262.00  

  

Keramiek brugdeel zijdelings spaarlegering    € 262.00  

  

Keramiek kroon front spaarlegering     € 262.00  

  

Keramiek brugdeel front spaarlegering     € 262.00   

 

Keramiek kroon occlusaal spaarlegering    € 328.00  

  

Keramiek brugdeel occlusaal spaarlegering    € 328.00  

  

Keramiek kroon/brugdeel zijdelings edelstaal    € 229.00  

  

Keramiek kroon/brugdeel front edelstaal    € 229.00  

  

Keramiek etsbrug 1 dummy inclusief vleugels en legering (spaarle € 378.00  

  

Keramiek etsbrug extra dummy inclusief legering (spaarlegering) € 198.00  

   



Keramiek etsbrug 1 dummy inclusief vleugels, edelstaal   € 335.00  

  

Keramiek etsbrug extra dummy, edelstaal    € 230.00  

  

 

ZIRKONIUM KRONEN 

Zirkon kroon zijdelings       € 264.00  

  

Zirkon brugdeel zijdelings      € 264.00  

  

Zirkon kroon front       € 264.00  

  

Zirkon brugdeel front       € 264.00  

  

Zirkon etsbrug 1 dummy en max. 2 vleugels    € 543.00  

  

Zirkon inlay tbv brug       € 250.00  

  

Zirkon vleugel/extentie       € 107.00  

  

Keramische partiële omslijping (incl. etsen)    € 254.00  

  

Monolitische kroon zijdelings (fullzirr)         € 202,00  

  

Monolitisch brugdeel zijdelings (fullzirr)    € 202,00  

  

 

BUDGET KROON/BRUGWERK (incl.modellen en articulator) 

(deze werkstukken zijn eenvoudiger en worden niet bij ons in huis gemaakt, wel gecontroleerd)  

Budget zirkonium kroon/brugdeel                                                         € 185.00 

Budget metaal/keramiek kroon/brugdeel                                                    € 165.00 

Budget etsbrug 1 dummy 2 vleugels                                                              € 192.00 

BUDGET FRAME  (exclusief lepel/ beetplaat)                                               € 305.00 

 



 

Reparaties 

Breuk/Scheur         € 59.00   

 

Element/Anker Vastzetten/Vernieuwen     € 70.00   

 

Element/Anker uitbreiden      € 70.00   

 

Ieder extra element/anker      € 19.00    

 

Rebasing volledig/partieel      € 89.00    

 

Extensie aan frame (eerste)      € 36.45   

 

Extensie aan frame (ieder volgende)     € 18.25   

 

Lasersoldering         € 48.80   

 

Gegoten ¾ anker        € 50.75    

 

Gegoten ankerarm       € 29.75  

 

  



Materiaalkeuze tabel 

 

Materiaal Ervaring  Sterkte   Cosmetiek Biocompatibiliteit Prijs 

Volledig goud +++++ +++++ - +++ +++++ 

Porselein op goudlegering ++++ ++++ ++++ +++ ++++ 

Porselein op onedele 

(spaar)legering 

++++ ++++ ++++ ++ +++ 

Porselein op zirconium-oxyde +++ +++ +++++ ++++ +++ 

Monolithisch zirconium-oxyde ++ +++(+) +++ +++++ ++ 

Andere keramische materialen 

zoals lithium disilicaat 

+++ +++ ++++(+) ++++ ++(+) 

Monolithisch hybride kunststof en 

keramiek 

+ +++ ++ ++ ++ 

Kunststof (tijdelijk) +++ + + ++ + 

 

De bovenstaande tabel geeft een indicatie. Per situatie kunnen er verschillen optreden. Zo zijn niet 

alle materialen geschikt voor bepaalde werkstukken. Een facing / schildje kan bijvoorbeeld alleen van 

specifieke keramische materialen vervaardigd worden. De term monolithisch betekent dat het 

materiaal uit één stuk is vervaardigd. Dit levert meer sterkte op, maar is vaak cosmetisch minder fraai 

dan een werkstuk dat net als een tand uit verschillende lagen met verschillende kleuren is 

opgebouwd.  

i Let op! De op deze prijslijst genoemde bedragen zijn de gebruikelijke prijzen. 
Er kunnen geen rechten aan worden ontleend want gedurende uw behandeling kunnen zich omstandigheden 
voordoen waardoor de techniekkosten van het individueel voor vervaardigde werkstuk kunnen afwijken van de 
lijst. Indien de tandarts verwacht dat techniekkosten toch beduidend (meer dan 10%) hoger zullen zijn dan de 
kosten die vermeld zijn op de BEGROTING), dan zal de tandarts dit met u bespreken.  

                                                           


