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Protheses:  
 
Reparaties incl modellen  
• Breuk              41,10 

• Tand vastzetten             28,20 

• Uitbreiding 1 elem/anker           57,80  

• Toeslag per tand,kies,anker             11,60/5,40/10,70 

• Toeslag immediaat              6,20 

• Reparaties met meer dan 1 elem uitbreiden is afh.van het aantal elementen  

• Rebasing prothese/frame(met slot)       72,50/85,50 

• Rebasing zachte basis           164,00 

• Rebasing proth onder op  steg        121,00 

*Rebasing proth op drukknoppen          85,00 

• Rebasing proth met randopbouw          86,50 

• Rebasing proth op drukknoppen met nieuwe matrixen(2)                           359,00-391,00 

• Gegoten raster           105,00 

• Gegoten palatum plaat/Hoefijzerframe        154,00 
 
Partiele Protheses  
• PP 1 elem zonder indiv lepel         108,00 

• PP 1-4 elem zonder indiv lepel                                                                                 156,00 

• PP 1-4 elem met indiv lepel         190,00  

• PP 5-13 elem met indiv lepel        221,00  

• Toeslag per kies, tand        5,40/11,60 

• Toeslag per anker/immediaat       10,70/6,20 
 
Frame Protheses  
• Frame proth. 1-4 elem       434,00 

• Frame proth 5-13 elem        493,00 

• Toeslag per tand of kies        11,60/5,40  

• Reparaties frame zie reparaties proth  

• Reparaties frame met solderen/extensie/anker        61,85 tot 150,00  
 
( meerprijs voor uitbreidingen frame zie rep pp)  
• Flexibele part protheses               180,00 
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Volle protheses  
• Volle prothese boven en onder(incl indiv lepels)     583,00 

• Volle prothese boven of onder (incl indiv lepel)      308,00 

• Volle prothese boven en onder immediaat in 1 keer klaar     496,00 

• Volle prothese boven of onder immediaat in 1 keer klaar    262,00  

• Prothese onder op steg (op 2 impl)                  1200,00  

• Prothese onder op bestaande steg(op 2 impl)      742,00  

• Prothese op drukknoppen (op 2 impl)(incl knopabutments)    1023,00 

• Protheses op meer dan 2 impl op aanvraag  

• Protheses op drukkn. (op 2 impl)(zonder knopabutments)(afdrukstiften)  608,00 

 

 

Kroon en Brugwerk  
• Zirkonium kroon/brugtussendeel       225,00  

• Metaal/Porselein kroon        247,00 

• Zirkonium kroon op implantaat       688,00  

• Gegoten stiftopbouw        165,00 

• Zirkonium etsbrug 1 element       268,00  

• Zirkonium etsbrug 1 element met metalen vleugels    316,00 
 

Splints(incl.gipsmodellen)  
• Splint hard           99,00  

• Splint hard/zacht         60,50 
 

Overige  
• Retainer           44,50 

• Bleeklepel           44,50  

• Boormal (met 11 euro meer prijs per elem.)       98,00  

• CC Spalk          34,00 

• Gebitsbeschermer voor sport        69,00 
(toeslag 15,90 euro voor kleur) 


