
Hieronder vindt u onze inkoopprijzeni 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. 

Onze tandartsen hebben 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 2018 tandtechniekkosten 

Protheses 

Gedeeltelijk-frame kunstgebit 

P10 Gedeeltelijk kunstgebit kunsthars 1-4 el.+ ind. lepel, 3 tanden, 1 kies  €  227 

P15 Gedeeltelijk kunstgebit kunsthars 5-13 el.+ ind. lepel 4 tanden,  

        4 kiezen          €     297 

P34 Frame kunstgebit 1-4 el. + ind. lepel 1 tand, 3 kiezen    €      543 

P35 Frame kunstgebit 5-13 el. + ind. lepel 4 tanden, 4 kiezen    €   637 

Volledig kunstgebit 

P21 Volledig kunstgebit bovenkaak        €     331 

P25 Volledig kunstgebit onderkaak        €  331 

P30 Volledig kunstgebit boven-en onderkaak      €  616 

Meerprijs injecteren per kaak        €   29 

P45 Noodprothese (per kaak)+ ind. lepel, 14x imm.     €  358 

Opvullen kunstgebit 

P01 Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak  €   81 

P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak   €   101 

P51 Opvullen gedeelt. Kunstgebit/frame indirect zonder randopbouw, 

        per kaak          €    81 

P70 Opvullen overkap. Kunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdem p.k.  €   101 

Reparaties kunstgebit/frame 

P07 Reparatie vol. kunstgebit zonder afdruk per kaak: breuk    €   57 

P07 Reparatie vol. kunstgebit zonder afdruk per kaak: el. vernieuwen   €   57 

P07 Reparatie vol. kunstgebit zonder afdruk per kaak: el. vastzetten   €    42 

P57 Reparatie gedeelt. Kunstgebit/frame zonder afdr. per kaak: breuk   €   57 

P57 Reparatie gedeelt. Kunstgebit/frame zonder afdr. p.k vastzetten el.   €   51 



NB: voor reparaties bij frames van het metaal gedeelte geldt een ander tarief. Dit in verband met 

het laseren. 

Protheses met implantaten 

Mesostructuur; drukknoppen 

J40 2 magneten/drukknoppen       €  900 

J40+J41 3 magneten/drukknoppen       € 1350 

J40+2xJ41 4 magneten/druknoppen      € 1799 

 

Mesostructuur; staaf 

J42  staaf tussen 2 impl. incl. extensies     € 1243 

J42+J43 staaf tussen 3 impl. incl. extensies      € 1645 

J42+2xJ43 staaf tussen 4 impl. incl. extensies     € 2230 

J42+3xJ43 staaf tussen 5 impl. incl. extensies     € 2602 

J42+4xJ43 staaf tussen 6 impl. incl. extensies     € 3329 

Kilkgebit (alle impl codes zitten verwerkt in de mesostructuur) 

J50 Boven- en onderklikgebit excl. mesostructuur      €   764 

J51 Onderklikgebit excl. mesostructuur       €  479 

J52 Bovenklikgebit excl. mesostructuur       €  479 

J57 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconst. 2 impl.   €  945 

J58 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconst. 3 impl.   € 1050 

J58 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconst. 4 impl.   €  1276 

J59 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconst. 5 impl.   € 1405 

J59 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconst. 6 impl.   € 1607 

Omvorming klikgebit 

J53 t/m J56 Omvorming klikgebit excl. mesostructuur     €  294 

Opvullen klikgebit 

J70 Opvullen zonder staafdemontage op 2 impl.     €  179 

J70 Opvullen zonder staafdemontage op 3 impl.     €  212 

J70 Opvullen zonder staafdemontage op 4 impl.     €  247 

J70 Opvullen zonder staafdemontage op 5 impl.     €  282 

J70 Opvullen zonder staafdemontage op 6 impl.      €  316 

J70 Opvullen zonder staafdemontage + vervangen drukknopmatrixen   Op aanvraag 

J71 Opvullen met staafdemontage op 2 impl.+ vervangen matrixen   €  470 

J71 Opvullen met staafdemontage op 3 impl.+vervangen matrixen   €  522 

J71 Opvullen met staafdemontage op 4 impl.+vervangen matrixen   €  695 

J71 Opvullen met staafdemontage op 5 impl.+vervangen matrixen   €  769 

J71 Opvullen met staafdemontage op 6 impl+vervangen matrixen   €  921 

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. 
 

Diversen 

C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan      €   29 

E79 Uitwendig bleken per kaak (bleeklepel)      €   56 

G62 + G63 Stabilisatiesplak met 4 knopklammers     € 182 

G62 + G63 Stabilisatiespalk gefreesd       €  133 

M61 Mondbeschermer transparant (zonder ingebeten onderfront)   €   62 

M61 Mondbeschermer 1 of meer kleuren      €  110 

 

Kroon/brugdeel/facing/inlay/onlay 

Zirkonium opgebakken met porselein 

Kroon zirkonium opgebakken porselein       €  274 

( gefreesde zirk. onderstructuur met indi. opgebakken porselein) 

Voor deze kronen geldt een staffelkorting 

Brugdeel zirkonium opgebakken porselein      €  286 

Zirkonium monolitisch 

Kroon volledig zirkonium        €  186 

Brugdeel volledig zirkonium        €  225 

Glaskeramiek (Lithium Disilicaat) 

Kroon IPS e.max Cadcam monolitisch       €  182 

Kroon IPS e.max Press ind. opgebakken       €  281 

( gefraisde onderstructuur in was die d.m.v. persen omgezet wordt in 

Lithium Disilicaat Glaskeramiek (LS2)) 

Edelmetaal porselein 

Porselein edelmetaal kroon ex. edelmetaal (i.v.m. dagprijs)    €  204 

Implantaatkroon/brugdeel 

Implantaat kroon of implantaat gedragen brug      Op aanvraag 

Diversen 

Noodkroon/brug ( bv composiet multicolor)      Op aanvraag 

Etsbrug           Op aanvraag 

Kleurbepalen op laboratorium         €    0 

Individueel inkleuren aan de stoel       €   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. 

 
 



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.  

                                                           


