
Prijslijst materiaal- en techniekkosten 

Kroon- & brugwerk op natuurlijke tanden en kiezen 

Type kroon, facing of brugdeel Prijs in euro 

Kroon, keramische kap met opgebakken porselein 292,15 

Kroon, volledig (monolithisch) bestaande uit zirconiumoxyde 195,00 

Kroon, monolithisch, andere keramische materialen (o.a. LiSi) 195,00 

Kroon, edele (goud)legering met opgebakken porselein 

Bijkomende kosten, prijs legering per gram 
249,70 

excl. legering  
per gram 67,50 

Kroon, onedele (spaar) legering met opgebakken porselein 244,55 

Kroon, volledig goud 
Bijkomende kosten, prijs legering per gram 

159,75 
excl. legering  

per gram 32,50 

Kroon, monolithisch kunststof/ hybride/ nanoceramics keramiek 217,25 

Kroon, tijdelijk/ kunststof 66,65 

Extra per etsbrugvleugel 
Etsbrug 2 vleugels 1 dummy  

30,80 
295,90 

Prijzen dummy’s van bruggen zijn gelijk aan kronen. Prijzen gedeeltelijke kronen / onlays / 
facings gelijk aan kronen 
 

Inlay 

Type Prijs 

Inlay, volledig bestaande uit een keramisch materiaal 195,00 

Inlay, volledig bestaande uit goud 
Bijkomende kosten, prijs legering per gram 

169,15 
excl. legering 
 per gram 

32,50 

 

Kroon- & brugwerk op implantaten 



Type Prijs 

Verschroefbare kroon, zirconiumoxyde met opgebakken porselein  461,05 

Verschroefbare kroon, metaallegering met opgebakken porselein 

Bijkomende kosten, prijs legering per gram 
353,35 

excl. legering  
per gram 67,50 

Verschroefbare kroon, monolithisch zirconium-oxyde 341,55 
excl. impl.  
onderdelen 

Verschroefbare kroon, monolithisch ander keramisch materiaal (o.a. LiSi) 341,55 
excl. impl.  
onderdelen 

Kroon gecementeerd op confectie abutment, zirconiumoxyde met opgebakken porselein 

kroon (verschroefd) 
461,05 

Kroon gecementeerd op confectie abutment, metaallegering met opgebakken porselein 
kroon 
Bijkomende kosten, prijs legering per gram 

353,35 
excl. legering 

per gram 67,50 

Kroon gecementeerd op confectie abutment, monolithisch zirconiumoxyde kroon 313,05 
excl. impl.  
onderdelen 

Kroon gecementeerd op confectie abutment, monolithisch ander keramisch materiaal  
(o.a. LiSi) kroon 

313,05 
excl. impl.  
onderdelen 

Meerprijs individueel abutment titanium 199,00 

Meerprijs individueel abutment zirconium incl. interface 329,00 

  

Diversen 

Type Prijs  

Gebitsbeschermer / hockeybitje   90,20 

Harde opbeetplaat (gnathologie)  167,10 



Nightguard / Essix retainer (hard/zacht)  92,95 

Bleekbitje  56,95 

Studiemodellen  32,70 

Wax / mock-up per kaak / per tand  59,65 

Boormal (implantologie)  146,55 

Individuele afdruklepel  53,80 

Meerprijs individueel abutment titanium  199,00 

Meerprijs individueel abutment zirconium incl. interface  329,00 

 

  



Prijzen uitneembare protheses 

Type Prijs  

Volledige boven en onder prothese   581,85 

Volledige boven of onderprothese  308,05 

Opvullen / rebasen  volledig kunstgebit  91,55 

Gedeeltelijk kunstgebit 1-4 elementen  275,00 

Gedeeltelijk kunstgebit 5 of meer elementen  335,00 

Opvullen / rebasen gedeeltelijk kunstgebit  63,05 

Frame prothese 1-4 elementen  609,90 

Frame prothese 5 of meer elementen  652,55 

Steg (prijs per implantaat)  175,00 

Drukknop (prijs is afhankelijk van merk van het implantaat) n.v.t. 

Meerprijs overkappingsprothese  900,00 

Meerprijs metaalplaat in de prothese 212,95 

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. 

  



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.  


