Prestant Mondzorg

waar een stralende lacht begint

Hieronder vindt u onze inkoopprijzeni voor de tandtechniekkosten. 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.
Onze tandtechnische laboratoria hebben alle kennis en kunde in huis om de tandtechniek
voor u in eigen land te maken, maar kennen soms ook de mogelijk om het in een
partnerlaboratorium in Azië te maken. Wij hebben al 10 jaar ervaring met deze werkwijze
en de kwaliteit van de producten via deze laboratoria staat op hetzelfde niveau als in eigen
land gemaakte producten. Het prijsverschil is echter aanzienlijk aangezien het vervaardigen
van tandtechniek erg arbeidsintensief is en de lonen in Azië lager zijn. Dit voordeel wordt
één op één doorberekend aan u! Een nadeel aan techniek via het partnerlaboratorium in
Azië kan zijn dat het ongeveer twee keer zo lang duurt om het product te maken. Dit komt
omdat de logistiek meer tijd in beslag neemt. Het laagste bedrag in de prijslijst zal dan
meestal ook betrekking hebben op in Azië vervaardigd tandtechniek.
Onder deze prijslijst vindt u meer informatie over de verschillende materialen.
Prijslijst tandtechniekkosten in euro's
Kroon & brugwerk op natuurlijke tanden en kiezen.
Type kroon, facing of brugdeel

Prijs



Kroon, keramische kap met opgebakken porselein

185 – 269



Kroon, volledig (monolithisch) bestaande uit zirconium-oxyde

99 – 198



Kroon, monolithisch kunststof/ hybride/ nanoceramics keramiek

185



Kroon, tijdelijk/ kunststof eerste deel
2e deel of meer
Etsbrug keramisch met opgebakken porselein met 2 vleugels

85
40
390
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Prijzen dummy’s van bruggen zijn gelijk aan kronen. Prijzen gedeeltelijke kronen / onlays /
facings gelijk aan kronen
Type inlay


Inlay, volledig bestaande uit een keramisch materiaal

Prijs
99-269

Kroon & brugwerk op implantaten
Type

Prijs
350 – 650


Verschroefbare kroon, zirconium-oxyde met opgebakken porselein



Verschroefbare kroon, monolithisch zirconium-oxyde

330 – 570


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

425 – 825


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

345 – 745


Kroon gecementeerd op confectie abutment, monolithisch zirconium-oxyde 415 – 665
kroon
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Diversen
Type

Prijs








Gebitsbeschermer / hockeybitje
Junior (+/- 5-7 jaar)
Luxe (+/- 7-12 jaar)
Luxe Senior zacht
Luxe Senior harde buitenkant
Professionele beschermer

40
65
65
69
85



Harde opbeetplaat (gnathologie)

115 – 180



Nightguard / essix retainer (zacht)

60



Bleekbitje

40



Studiemodellen

14



Individuele afdruklepel

30 – 45

Prijzen uitneembare protheses
Type

Prijs



Volledige boven en onder prothese



Volledige boven of onderprothese

670

350



Opvullen / rebasen volledig kunstgebit

93



Gedeeltelijk kunstgebit 1-4 elementen

175 – 285



Gedeeltelijk kunstgebit 5 of meer elementen

205 – 375
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Opvullen / rebasen gedeeltelijk kunstgebit

93



Frame prothese 1-4 elementen

275 – 515



Frame prothese 5 of meer elementen

325 - 595



Volledige prothese met steg op 2 implantaten

1500-1750



Volledige prothese op 2 drukknoppen

825 – 985



Meerprijs metaalplaat in de prothese

225

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
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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.

iLet op! De op deze prijslijst genoemde bedragen zijn de gebruikelijke prijzen.
Er kunnen geen rechten aan worden ontleend want gedurende uw behandeling kunnen zich omstandigheden
voordoen waardoor de techniekkosten van het individueel voor vervaardigde werkstuk kunnen afwijken van de lijst.
Indien de tandarts verwacht dat techniekkosten toch beduidend (meer dan 10%) hoger zullen zijn dan de kosten die
vermeld zijn op de BEGROTING), dan zal de tandarts dit met u bespreken.
Deze prijslijst is opgesteld met behulp van de tool van de ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen) www.anttandartsen.nl

