
Prijslijst PDH 2018 

 

FRAME 

Frame prothese 1-4 elementen      € 494.00  

 

Frame prothese meer dan 4 elementen     € 580.00  

    

Frame prothese titaan       € 677.75  

  

Frame prothese in combinatie met kroon/brugwerk   € 596.00   

 

Reparatie frame eenvoudig      € 158.00   

 

Reparatie frame uitgebreid      € 201.00 

 

PROTHESE 

Partiële prothese 1-4 elementen                                  € 233.00  

  

Partiële prothese 5-13 elementen                             € 336.00  

  

Noodprothese boven of onder immediaat    € 297.00  

  

Volledige prothese       € 665.00  

  

Volledige boven prothese      € 357.00  

  

Volledige onder prothese      € 357.00  

  

Volledige prothese immediaat      € 711.00  

  

Volledige boven prothese immediaat     € 385.00  

  

Volledige onder prothese immediaat     € 385.00  

  

      

  



KROON EN BRUGWERK 

Opbouw direct spaarlegering      € 69.00   

 

Opbouw indirect/wortelkap spaarlegering excl. attachement  € 156.00  

  

Opbouw indirect/wortelkap onedel excl. attachement   € 141.00  

  

Kroon / inlay / onlay spaarlegering     € 273.00  

  

Glasvezeltechniek etsbrug 1 dummy incl. vleugels   € 261.00  

  

Glasvezeltechniek extra dummy     € 171.00  

  

Kunststof kroon/brugdeel      € 175.00  

  

Telescoop/conuskroon excl. goudlegering    € 478.00  

  

Keramiek kroon zijdelings spaarlegering    € 262.00  

  

Keramiek brugdeel zijdelings spaarlegering    € 262.00  

  

Keramiek kroon front spaarlegering     € 262.00  

  

Keramiek brugdeel front spaarlegering     € 262.00   

 

Keramiek kroon occlusaal spaarlegering    € 328.00  

  

Keramiek brugdeel occlusaal spaarlegering    € 328.00  

  

Keramiek kroon/brugdeel zijdelings edelstaal    € 229.00  

  

Keramiek kroon/brugdeel front edelstaal    € 229.00  

  

Keramiek etsbrug 1 dummy inclusief vleugels en legering (spaarle € 378.00  

  

Keramiek etsbrug extra dummy inclusief legering (spaarlegering) € 198.00  

   



Keramiek etsbrug 1 dummy inclusief vleugels, edelstaal   € 335.00  

  

Keramiek etsbrug extra dummy, edelstaal    € 230.00  

  

 

ZIRKONIUM KRONEN 

Zirkon kroon zijdelings       € 264.00  

  

Zirkon brugdeel zijdelings      € 264.00  

  

Zirkon kroon front       € 264.00  

  

Zirkon brugdeel front       € 264.00  

  

Zirkon etsbrug 1 dummy en max. 2 vleugels    € 543.00  

  

Zirkon inlay tbv brug       € 250.00  

  

Zirkon vleugel/extentie       € 107.00  

  

Keramische partiële omslijping (incl. etsen)    € 254.00  

  

Monolitische kroon zijdelings (fullzirr)         € 202,00  

  

Monolitisch brugdeel zijdelings (fullzirr)    € 202,00  

  

 

BUDGET KROON/BRUGWERK (incl.modellen en articulator) 

(deze werkstukken zijn eenvoudiger en worden niet bij ons in huis gemaakt, wel gecontroleerd)  

Budget zirkonium kroon/brugdeel                                                         € 185.00 

Budget metaal/keramiek kroon/brugdeel                                                    € 165.00 

Budget etsbrug 1 dummy 2 vleugels                                                              € 192.00 

BUDGET FRAME  (exclusief lepel/ beetplaat)                                               € 305.00 

 



 

Reparaties 

Breuk/Scheur         € 59.00   

 

Element/Anker Vastzetten/Vernieuwen     € 70.00   

 

Element/Anker uitbreiden      € 70.00   

 

Ieder extra element/anker      € 19.00    

 

Rebasing volledig/partieel      € 89.00    

 

Extensie aan frame (eerste)      € 36.45   

 

Extensie aan frame (ieder volgende)     € 18.25   

 

Lasersoldering         € 48.80   

 

Gegoten ¾ anker        € 50.75    

 

Gegoten ankerarm       € 29.75  

 


