
 

DENTAL ESSENCE 

Technische(Materiaal) Kosten 

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 2021 

Kroon & brugwerk  

 

 

 

Type  Prijs in Euros 

• Kroon, volledig bestaande uit Leucite glas-keramiek (Empress) 213 

• Kroon, volledig keramisch, bestaande uit Lithium Silicaat (E-max)  220 

• Kroon, of brugdeel keramisch op gesinterde zirconium-oxyde kap ( Multilayer, alleen bij bruggen) 250 

• Brugdeel zirconium 220 

• Porceleinen facing  201 

• Inlay, onlay  volledig bestaande uit een keramisch materiaal 201 

• Verschroefbare kroon vol keramisch bestaand uit Lithium Silicaat (E-max) 400 

• Kroon gecementeerd op confectie abutment, zirconium-oxyde met opgebakken porselein kroon 488 

• Kosten materiaal bij opnieuw vastzetten metale restauratie 5 

• Kosten materiaal vastzetten porceleinen restauratie  30 

• Kosten materiaal plaatsen wortelstift 10 

• Kosten materiaal plaatsen titanium parapulpaire stift 5 



 

Prijzen uitneembare protheses 2021 

 

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. 

Type Prijs in Euros 

• Volledige boven en onder prothese  
 

533 

• Volledige boven of onderprothese 
 

266 

• Opvullen / rebasen  volledig kunstgebit 
 

87 

• Gedeeltelijk kunstgebit 1-4 elementen 
 

95-123 

• Gedeeltelijk kunstgebit 5 of meer elementen 
 

135-200 

• Opvullen / rebasen gedeeltelijk kunstgebit 87 

• Frame prothese 1-4 elementen 326 

• Frame prothese 5 of meer elementen 338-395 

• Reparatie prothese (basistarief) 55 

• Meerprijs bij reparatie voor tanden vervangen (per tand) 11 

• Basistarief uitbreiden prothese of met 1 element  63 

• Meerprijs voor uitbreiden prothese voor ieder volgend element  17,82 

• Meerprijs voor immediaat uitbreiding per element (max.6 elementen) 7 

• Meerprijs voor uitbreiden prothese met 1 anker 14 

• Meerprijs voor tandkleurig anker  50 

• Meerprijs voor gebogen anker/ gebogen anker  13,7 

• Meerprijs voor tansparant palatum 41 

• Meerprijs voor versterkingsdraad 25 

• Meerprijs voor gaasverterking  12 

  

  

  

  



 

 

Diversen 

Type Prijs in Euros 

• Gebitsbeschermer / hockeybitje  69 

• Harde opbeetplaat (gnathologie) 
 

• Zachte opbeetplaat 
 

96 

55 

 

• Bleekbitje per kaak 
 

• Bleekbitje (2x)  +  bleekgel (8x) 

 

46 

          142 

           

• 2x Studiemodellen 19 

• Individuele afdruklepel gesloten 43 

• Individuele afdruklepel open t.b.v implantaat           49 

 


