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Kroon 
  

Kroon zirkonium opgebakken  €    210,00  
Kroon zirkonium monolitisch  €    125,00  
Kroon zirkonium monolitisch ultra  €    137,50  
Kroon porselein metaal - Edel (witgoud) (excl. metaal)   €    175,00  
Kroon porselein metaal - Edel (licht / geelgoud) (excl. metaal)  €    175,00  
Kroon porselein metaal - Onedel   €    175,00  
Kroon porselein metaal - Spaarlegering (excl. metaal)   €    175,00  
Kroon Celtra/ e-max Press/CAD  €    145,00  
Kroon e-max Press IOS   €    135,00  
Kroon zirkonium monolitisch IOS   €    115,00  
Kroon zirkonium monolitisch ultra IOS   €    127,50  
Kroon kunststof   €      54,00  

Kroon/brug op implantaat   

Implantaat kroon zirkonium opgebakken verschroefd (Excl.: individuele lepel,  afdrukhulpdeel en 
modelanaloog, abutment)  €    395,00  

Implantaatkroon zirkonium opgebakken gecementeerd (Excl.: individuele lepel, afdrukhulpdeel 
en modelanaloog, abutment)  €    450,00  

Brug   

Brugdeel / Etsbrugdeel zirkonium opgebakken  €    210,00  
Brugdeel / Etsbrugdeel porselein metaal - Edel (witgoud) (excl. metaal)   €    175,00  
Brugdeel / Etsbrugdeel porselein metaal - Edel (licht / geelgoud) (excl. metaal)  €    175,00  
Brugdeel / Etsbrugdeel porselein metaal - Onedel   €    175,00  
Brugdeel / Etsbrugdeel porselein metaal - Spaarlegering (excl. metaal)   €    175,00  
Brugdeel / Etsbrugdeel Celtra/ E-max Press/CAD  €    145,00  
Brugdeel zirkonium monolitisch  €    125,00  
Brugdeel zirkonium monolitisch ultra  €    137,50  
Brugdeel e-max Press IOS   €    135,00  
Brugdeel zirkonium monolitisch IOS   €    115,00  
Brugdeel zirkonium monolitisch ultra IOS   €    127,50  

Inlay / onlay / facing   

Inlay/onlay/facing Celtra/ E-max Press/CAD  €    145,00  
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Volledige prothese*   
*Van alles wat vergoed wordt vanuit de basisverzekering hanteren wij de maximale vergoeding per verzekeraar.   

Volledige prothese boven en onder   €    727,00  
Volledige prothese boven  €    385,00  
Volledige prothese onder  €    385,00  
Volledige immediaat prothese boven en onder   €    696,00  
Volledige immediaat prothese boven of onder   €    370,00  

Partiele prothese   

Partiele prothese 1 element opstellen en afmaken 1 sessie   €      98,00  
Partiele prothese 2 elementen  €    125,00  
Partiële prothese 3 elementen  €    201,00  
Partiële prothese 4 elementen  €    215,00  
Partiele prothese 5-13 elementen   €    290,00  
Flexibele partiële prothese 1 element (1 sessie)   €    160,00  
Flexibele partiële prothese 2-4 elementen (1 sessie)   €    210,00  
Flexibele partiële prothese 5-13 elementen (1 sessie)   €    250,00  

Rebasing   

Rebasing implant prothese op 2 drukknoppen excl. matrixen  €    174,00  
Rebasing implantaat prothese op 4 drukknoppen excl. matrixen  €    227,00  
Rebasing prothese 2 implantaten bestaande steg excl. matrixen  €    235,00  
Rebasing prothese 4 implantaten bestaande steg excl. matrixen  €    350,00  

Frame   

Frame 1 element  €    347,00  
Frame 2-4 elementen  €    360,00  
Frame 5-13 elementen   €    430,00  

Implantaat gedragen prothese met stegconstructie*   
*Van alles wat vergoed wordt vanuit de basisverzekering hanteren wij de maximale vergoeding per verzekeraar. 
De techniekkosten voor de steg staan niet meer apart op de nota omdat de prijzen all-in zijn.  
T.b.v. declaratie kan gerekend worden met techniekkosten voor een steg tussen 2 implantaten €363,- en elk 
volgende stegdeel tussen 2 implantaten in dezelfde kaak €128,- 

  

Volledige prothese boven en onder 2 implantaten - steg (nieuw)   € 1.667,00  
Volledige prothese boven en onder 2 implantaten - steg (bestaand)   € 1.337,00  
Volledige prothese boven en onder 4 implantaten - steg (nieuw)   € 2.287,00  
Volledige prothese boven en onder 4 implantaten - steg (bestaand)   € 1.841,00  
Boven of onder prothese met steg op 2 implantaten (nieuw)   € 1.325,00  
Boven of onder prothese met steg op 2 implantaten (bestaand)   €    962,00  
Boven of onder prothese met steg op 4 implantaten (nieuw)   € 1.985,00  
Boven of onder prothese met steg op 4 implantaten (bestaand)   € 1.366,00  
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Implantaat gedragen prothese met drukknoppen*   
*Van alles wat vergoed wordt vanuit de basisverzekering hanteren wij de maximale vergoeding per verzekeraar.  
De techniekkosten voor de drukknoppen staan niet meer apart op de nota omdat de prijzen all-in zijn.  
T.b.v. declaratie kan gerekend worden met techniekkosten per drukknop € 152,- 

  

Boven of onder prothese met 2 drukknoppen (nieuw)   € 1.298,00  
Boven of onder prothese met 2 drukknoppen (bestaand)   €    994,00  
Boven of onder prothese met 4 drukknoppen (nieuw)   € 2.106,00  
Boven of onder prothese met 4 drukknoppen (bestaand)   € 1.498,00  
Volledige prothese boven en onder 2 implantaten- drukknop (nieuw)   € 1.641,00  
Volledige prothese boven en onder 2 implantaten- drukknop (bestaande situatie)   € 1.337,00  
Volledige prothese boven en onder 4 implantaten- drukknoppen (nieuw)   € 2.449,00  
Volledige prothese boven en onder 4 implantaten- drukknoppen - bestaand   € 1.841,00  

Protectie en Therapie   

Basis splint hard  €      85,00  
Basis splint hard hoektandgeleiding  €      90,00  
Michigan splint   €    147,50  
Stabilisatiesplint (inclusief imprent antagonist en 2 oogankers  €    150,00  
Bleeklepels regulier   €      52,50  

Orthodontie   

Studiemodellen, gezeept in articulator   €      23,50  
CC retainer  €      40,00  
Invisible retainer / night guard  €      47,50  
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