
                                                         

                            Tarieven 2021      
 Reparaties: 

Werkstuk 
code Reparatie volledige en partiële prothese: 
15 Breuk of scheur € 53,00 
15 Element vastzetten of vernieuwen € 56,00 
15 Uitbreiding bijplaatsing element € 61,49 

1815 Toeslag Extra tand/kies/anker € 15,00 
1816 Immediaat per element € 6,61 

    1702 Draadversterking € 20,48 
    401 Studiemodel € 24,33 
    402 Studiemodel in articulator € 49,14 

 Rebasing: 
16 Rebasing per kaakhelft, volledig, partieel, frame € 106,00 

 Rebasing volledige boven of onder met randopbouw € 117,00 
18 Rebasing prothese met steg op 2 implantaten  € 232,00 

 Rebasing prothese met steg op 3 implantaten  € 289,00 
19 Rebasing prothese met steg op 4 implantaten € 346,00 

 Rebasing prothese met steg op 4 implantaten € 461,00 
9911 Ruiters per mm € 4,47 per mm 

17 Rebasing prothese met drukknop op 2 implantaten € 170,00 
 Rebasing prothese met drukknop op 3 implantaten € 197,00 

 Rebasing prothese met drukknop op 4 implantaten € 224,00 
 Rebasing prothese met drukknop op 6 implantaten € 277,00 

2000 Drukknop (prijs verschilt per implantaatmerk) 155,00 per stuk 
 Reparatie vervangen ruiters/matrix 

implantaatgedragen prothese: 
 Reparatie/ vervangen matrix per drukknop (daadwerkelijk 

kosten met maximum van) 
€ 114,00 

 Reparatie/ vervangen ruiter bij 2 implantaten op steg inclusief 
extensies  

€ 135,00 

 Reparatie/ vervangen ruiter voor elk extra stegdeel inclusief 
extensies 

€ 67,00 

 Reparatie Frame eenvoudig: 
 Gegoten klammer  € 32,00 
 extensie € 28,00 
 Per soldeerplaats € 32,00 

 Reparatie Frame uitgebreid: 



 Extensie inclusief uitbreiding € 186,49 

 Werkstukken: 
5 Partiële prothese 1-4 € 274,44 
6 Partiële prothese 5-13 € 297,22 

   
12 Frameprothese 1-4 € 565,95 
13 Frameprothese 5-13 € 608,41 

 Titanium frame heeft een meerprijs van 150,00 (bovenop het 
standaard tarief)  

 

1 Volledige prothese boven of onderkaak € 378,00 
2 Volledige prothese boven & onderkaak € 714,00 

 

3 Volledige immediaatprothese boven of onderkaak € 363,00 
4 Volledige immediaatprothese boven & onderkaak € 684,00 

1816 Immediaat per element € 6,61 
  1003 Noodprothese boven & onder € 572,00 
  1002 Noodprothese boven of onder € 287,00 
   

 Implantologie 

 NIEUWE/EERSTE Stegprothese  
7 Volledige prothese bovenkaak & onderkaak met steg op 2 

implantaten 
€ 1579,00 

8 Volledige prothese bovenkaak & onderkaak met steg op 3 
implantaten 

€ 1903,00 

9 Volledige prothese bovenkaak & onderkaak met steg op 4 
implantaten 

€ 2188,00 

7 Volledige prothese onderkaak met steg op 2 implantaten € 1242,00 
8 Volledige prothese onderkaak met steg op 3 implantaten € 1566,00 
9 Volledige prothese onderkaak met steg op 4 implantaten € 1890,00 
 Volledige prothese bovenkaak met steg op 4 implantaten € 1892,00 

11 Volledige prothese bovenkaak met steg op 6 implantaten € 2473,00 
   

 NIEUWE/EERSTE Prothese op drukknoppen 
   112 Volledige prothese bovenkaak & onderkaak met drukknoppen op 2 

implantaten 
€ 1610,00 

 Volledige prothese bovenkaak & onderkaak met drukknoppen op 3 
implantaten 

€ 2006,00 

   114 Volledige prothese bovenkaak & onderkaak met drukknoppen op 4 
implantaten 

€ 2403,00 

   113 Volledige prothese onderkaak met drukknoppen op 2 implantaten € 1273,00 
 Volledige prothese onderkaak met drukknoppen op 3 implantaten € 1669,00 
   115 Volledige prothese onderkaak met drukknoppen op 4 implantaten € 2066,00 
 Volledige prothese bovenkaak met drukknoppen op 2 implantaten € 1259,00 
 Volledige prothese bovenkaak met drukknoppen op 4 implantaten € 2066,00 



 Vervangingsprothese op drukknoppen 

 Vervanging Volledige prothese boven & onder op 2 implantaten 
(drukknop) 

€ 1312,00 

 Vervanging Volledige prothese boven & onder op 3 implantaten 
(drukknop) 

€ 1559,00 

 Vervanging Volledige prothese boven & onder op 4 implantaten 
(drukknop) 

€ 1807,00 

 Vervanging Volledige prothese onder op 2 implantaten (drukknop) € 975,00 

 Vervanging Volledige prothese onder op 3 implantaten (drukknop) € 1222,00 

 Vervanging Volledige prothese onder op 4 implantaten (drukknop) € 1470,00 

 Vervanging Volledige prothese boven op 2 implantaten (drukknop) € 961,00 

 Vervanging Volledige prothese boven op 4 implantaten (drukknop) € 1470,00 

 Vervanging Volledige prothese boven op 6 implantaten (drukknop) € 1965,00 

 Vervangingsprothese op bestaande Steg 

 Vervanging Volledige prothese boven & onder op 2 implantaten 
(steg) 

€ 1280,00 

 Vervanging Volledige prothese boven & onder op 3 implantaten 
(steg) 

€ 1478,00 

 Vervanging Volledige prothese boven & onder op 4 implantaten 
(steg) 

€ 1637,00 

 Vervanging Volledige prothese onder op 2 implantaten (steg) € 943,00 

 Vervanging Volledige prothese onder op 3 implantaten (steg) € 1141,00 

 Vervanging Volledige prothese onder op 4 implantaten (steg) € 1339,00 

 Vervanging Volledige prothese boven op 4 implantaten (steg) € 1341,00 

 Vervanging Volledige prothese boven op 6 implantaten (steg) € 1670,00 

 Omvorming van bestaande conventionele prothese 
naar implantaatgedragen prothese  

 Omvorming prothese op 2 implantaten (drukknop) € 974,00 

 Omvorming prothese op 3 implantaten (drukknop) € 1386,00 

 Omvorming prothese op 2 implantaten (steg) € 1093,00 

 

 Esthetiek en beschermers: 
  

Werkstuk 
code Esthetiek: 

1118 Bleeklepel per stuk/ kaakhelft € 61,43 
   

 Gebitsbeschermers sport (M61): 
1907 Mondbeschermer light* €65,00 



1908 Mondbeschermer medium**          Dual Layer €85,00 
1908 Mondbeschermer x-pro***              Triple Layer €115,00 

 * bijv. handbal, worstelen, waterpolo, basketbal, judo 
 **bijv. karate, rugby, skateboarden, american footbal, boxen 
 ***bij. ijshockey, veldhockey, polo, kickboxen 

 Splints 
x Splints ø0,6mm  
x Splint x-heavy ø1,5mm  

404 Splints+ ø1,0mm (G69) (zachte splint) €85,00 
9999 Bewaardoosje €6,65 

 Totaal: €91,65 
404 Bruxisme ø2,0mm (G69) (harde splint) €95,00 

9999 Bewaardoosje €6,65 
 Totaal: €101,65 

 Individuele lepel open (t.b.v. implantaat) 
   6002 Stonemodel per kaakhelft 9,11 
   6113 Kunstharslepel t.b.v. implantaat (schoorsteenlepel) 51,09 
   6144 Stonemodel uit kunststofimplantaatlepel 20,20 
   6118 Hulpdelen plaatsen in afdruk per stuk 7,16 
   1154 Model uit individuele lepel (betand) 15,53 
   6490 Implantaat toeslag; eenmalig per werkstuk per implantaat 75,75 
   1053 Model monteren in middelwaarde articulator 18,56 
   9966 Afdrukstift (merk en productspecifiek)  
 Labanaloog (merk en productspecifiek)  
 


