
 

  

 
 
 

Verkorte prijslijst kroon- en brugwerk 2020 
 

Zirkonium/Keramiek 

Zirkonium kroon/brugdeel opgebakken met porselein €       252,00 

Gefreesde zirkonium onderstructuur individueel opgebakken met porselein. 

Zirkonium kroon/brugdeel monolitisch multilayer €       175,00 

Monolitisch (uit één stuk) gefreesd volledig multilayer zirkonium. 

Zirkonium kroon/brugdeel monolitisch multilayer buccaal opgebakken met porselein €       252,00 

Gereduceerd gefreesd multilayer zirkonium buccaal opgebakken met 
porselein. 

Glaskeramiek (Lithium Disilicaat) 

IPS e.max CAD kroon/inlay/onlay €       195,00 

Monolitisch (uit één stuk) gefreesd e.max. 

IPS e.max Press kroon/inlay/onlay/facing €       262,00 

In was gefreesde of gemodelleerde onderstructuur die d.m.v. persen omgezet 
wordt in e.max Lithium Disilicaat Glaskeramiek (LS2). Individueel opgebakken 
met porselein. 

Metaal porselein 

Metaal kroon/brugdeel opgebakken met porselein Cr/Co €       198,00 

Gefreesde Cr/Co onderstructuur individueel opgebakken met porselein. 

Metaal etsbrug opgebakken met porselein Cr/Co 1 dummy 2 vleugels €       263,00 

In was gemodelleerde onderstructuur die d.m.v. gieten omgezet wordt in 
Cr/Co. Individueel opgebakken met porselein. 
Iedere extra vleugel: € 32,50 

Implantaatkroon/brugdeel 

Implantaatkroon/brugdeel Aanvraag 

Divers 

Noodkroon (bijvoorbeeld PMMA, in verschillende kleuren verkrijgbaar) Aanvraag 

Kleurbepalen op laboratorium €         17,50 

Individueel inkleuren aan de stoel €         32,50 

 
Onze technici adviseren u graag! 
Wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden en materialen? Onze technici helpen u graag 
om de beste keuze te maken voor uw patiënt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

Verkorte prijslijst prothetiek 2020 
 

Prothetiek 
Gedeeltelijk- frame kunstgebit 

P10 Gedeeltelijk kunstgebit kunsthars 1-4 elementen + indiv. lepel 3 tanden, 1 kies €       281,84 

P15 Gedeeltelijk kunstgebit kunsthars 5-13 elementen + indiv. lepel 4 tanden, 4 
kiezen 

€       339,46 

P34 Frame kunstgebit 1-4 elementen + indiv. lepel 1 tand, 3 kiezen €       536,74 

P35 Frame kunstgebit 5-13 elementen + indiv. lepel 4 tanden, 4 kiezen €       615,08 

Volledig kunstgebit 

P21 Volledig kunstgebit bovenkaak €       369,77 

P25 Volledig kunstgebit onderkaak €       369,77 

P30 Volledig kunstgebit boven- en onderkaak incl. IOR €       722,18 

P45 Noodkunstgebit (per kaak) inclusief indiv. lepel €       377,52 

Opvullen kunstgebit 

P01/P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak €         87,45 

P02 Opvullen volledig kunstgebit, indirect, met uitgebreide randcorrectie, per kaak €       101,72 

P51 Opvullen gedeelt. kunstgebit / frame indir. zonder randopb. 1-4 el. per kaak €         54,68 

P51 Opvullen gedeelt. kunstgebit / frame indir. zonder randopb. 5-13 el. per kaak €         79,45 

P70 Opvullen overkap. kunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdem., per kaak €       101,72 

 
 

Prothetiek i.c.m. implantologie 
Mesostructuur - Drukknoppen 

J45 + J41       2 Magneten / drukknoppen €       824,24 

J45 + 2x J41  3 Magneten / drukknoppen €    1.144,49 

J45 + 3x J41  4 Magneten / drukknoppen €    1.464,74 

Mesostructuur - Staaf 

J42                 Staaf tussen 2 implantaten incl. extenties €    1.284,29 

J42 + J43       Staaf tussen 3 implantaten incl. extenties €    1.772,24 

J42 + 2x J43  Staaf tussen 4 implantaten incl. extenties €    2.230,21 

J42 + 3x J43  Staaf tussen 5 implantaten incl. extenties €    2.743,60 

J42 + 4x J43  Staaf tussen 6 implantaten incl. extenties * €    3.405,47 

Klikgebit - I.c.m. nieuwe mesostructuur 

J50 Boven- en onder klikgebit excl. mesostructuur €       663,53 

J51 Onder klikgebit excl. mesostructuur €       325,17 

J52 Boven klikgebit excl. mesostructuur €       325,17 

Klikgebit -  Bestaande mesostructuur 

J50 Boven- en onder klikgebit op 2 bestaande magneten / drukknoppen €    1.136,42 

J50 Boven- en onder klikgebit op 3 bestaande magneten / drukknoppen €    1.280,99 

J50 Boven- en onder klikgebit op 4 bestaande magneten / drukknoppen €    1.425,57 

J51 of J52 Boven- of onder klikgebit op 2 bestaande magneten / drukknoppen €       798,06 

J51 of J52 Boven- of onder klikgebit op 3 bestaande magneten / drukknoppen €       942,63 

J51 of J52 Boven- of onder klikgebit op 4 bestaande magneten / drukknoppen €    1.087,20 

 
 



 

  

 
 
 
 
 
 

J50 + J57 Boven- en onder klikgebit op bestaande staaf tussen 2 implantaten €    1.272,72 

J50 + J58 Boven- en onder klikgebit op bestaande staaf tussen 3 implantaten €    1.428,29 

J50 + J58 Boven- en onder klikgebit op bestaande staaf tussen 4 implantaten €    1.553,88 

J50 + J59 Boven- en onder klikgebit op bestaande staaf tussen 5 implantaten €    1.691,46 

J50 + J59 Boven- en onder klikgebit op bestaande staaf tussen 6 implantaten* €    2.054,04 

J51 of J52 + J57 Boven- of onder klikgebit op bestaande staaf tussen 2 implantaten €       934,36 

J51 of J52 + J58 Boven- of onder klikgebit op bestaande staaf tussen 3 implantaten €    1.089,93 

J51 of J52 + J58 Boven- of onder klikgebit op bestaande staaf tussen 4 implantaten €    1.215,52 

J51 of J52 + J59 Boven- of onder klikgebit op bestaande staaf tussen 5 implantaten €    1.353,10 

J51 of J52 + J59 Boven- of onder klikgebit op bestaande staaf tussen 6 implantaten* €    1.715,68 

Omvorming klikgebit 

J53 t/m J56 Omvorming klikgebit excl. mesostructuur €       145,71 

*incl. Vitallium versteviging 
 

Opvullen klikgebit 

J70 Opvullen zonder staafdemontage op 2 implantaten €       125,60 

J70 Opvullen zonder staafdemontage op 3 implantaten €       130,71 

J70 Opvullen zonder staafdemontage op 4 implantaten €       135,83 

J70 Opvullen zonder staafdemontage op 5 implantaten €       140,94 

J70 Opvullen zonder staafdemontage op 6 implantaten €       145,06 

J70 Opvullen zonder staafdemontage + vervangen drukknopmatrixen Aanvraag 

J71 Opvullen met staafdemontage op 2 implantaten + vervangen matrixen €       521,64 

J72 Opvullen met staafdemontage op 3 implantaten + vervangen matrixen €       663,08 

J72 Opvullen met staafdemontage op 4 implantaten + vervangen matrixen €       804,53 

J73 Opvullen met staafdemontage op 5 implantaten + vervangen matrixen €       915,99 

J73 Opvullen met staafdemontage op 6 implantaten + vervangen matrixen €    1.060,54 

 
 

Diversen 
C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan €         31,15 

E97 Uitwendig bleken per kaak (bleeklepel) all-in €         61,48 

G62 + G63 Stabilisatiespalk traditioneel met klammers all-in + bakje €       191,02 

M61 Mondbeschermer transparant all-in + bakje €         67,50 

M61 Mondbeschermer 1 of meer kleuren all-in + bakje €         77,50 

 
 
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. 
 


