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AARD KOSTPRIJS in EUR of GVU-code 

1. VASTE TANDPROTHESEN 
 

1.1. Kronen 
  

1.1.1 Metaalkeramiek kroon (VMK) 
 

• in hoogedelmetaal 
  802.57 €  810.68 € 

 

• in edelmetaal 
  641.20 € 647.68 € 

 

• in spaarlegering 
  481.98 € 486.85 € 

 

1.1.2 Couronne - Kroon 
  

• in kunsthars 
  229.76 232.08 

 

  
• volkeramisch 

  802.57  810.68 
 

• telescoopkroon 
 

 reële kostprijs 

1.1.3 Stifttanden (of stiftkronen) 
 

1.1.3.1 Stiftopbouw los van de kroon die moet bijgevoegd worden 
 
a. Opbouw die wordt aangepast in de mond met in de handel voorziene klaargemaakte verankeringssystemen 

met opbouw in composiet 
 

• in metaal 
  189.15 191.06 

 

• in zirconium 
  246.85 249.34 

 

• in glasvezel 
  246.85 249.34 

 

b. Gietstiften met opbouw gemaakt in labo 
 
• in edelmetaal 

  286.42 289.31 
 

• in spaarlegering 
  240.45 242.88 

 

• in zirconium 
  458.46 463.09 
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1.1.3.2 Stifttanden met metalen opbouw (stift + tand in een stuk gegoten) 
 

a. met facing in kunsthars 
  

• in hoogedelmetaal 
  550.37 555.93 

 

• in edelmetaal 
  424.26 428.54 

 

b. met keramische facing  
  

• in hoogedelmetaal 
  917.99 927.26 

 

• in edelmetaal 
  745.94 753.47 

 

• in zirconium 
  917.99 927.26 

 

1.2. Brugwerk (pijlers + tussenelementen) 
 
1.2.1 Pijlers: kronen of stifttanden: zie voorgaand punt 1.1. (Kronen) 
 
1.2.2 Tussenelementen 

 
1.2.2.1 Tussenelementen en/of extensies met keramische facing  
 

• in hoogedelmetaal  802.57 810.68 
 

• in edelmetaal  641.20 647.68 
 

• in spaarlegering  481.98 486.85 
 

• volkeramisch  802.57 810.68 
 

1.3. Kleeftechnieken 
 
1.3.1 Kleefbruggen (vb. type Maryland) 
 

• tussenelement + 2 kleeffacetten  642.26 648.75 
 

• per bijkomend kleeffacet    206.24 208.33 
 

1.3.2 Adhesieve techniek 
 

• per herstelling 304430 + 303590 + 303612 
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1.3.3 Facings – adhesieve techniek  
  

• in kunsthars  183.82 185.67 
 

    
 

• volkeramisch  688.22 695.17 
 

1.3.4 Inlay – onlay – overlay 
  

• in hoogedelmetaal  688.22 695.17 
 

• volkeramisch  688.22 695.17 
 

2. UITNEEMBARE TANDPROTHESEN 
 
2.1. In kunsthars (prijs van de klemmen inbegrepen) 

 
Uitneembare bovenprothese – Zie RIZIV nomenclatuur 

 
Uitneembare onderprothese – Zie RIZIV nomenclatuur 

 
Bijplaatsen van tand(en) op een bestaande kunstharsprothese – Zie RIZIV nomenclatuur 

 
2.2. In metaal 

 
Uitneembare bovenprothese 

 
• skelet/frame in chroom-cobalt + klemmen  802.57 810.68 

 

• tanden   zie rubriek 2.1 

Uitneembare onderprothese 
 

• skelet/frame in chroom-cobalt + klemmen  802.57 810.68 
 

• tanden   zie rubriek 2.1 

Bijplaatsen van tand(en) op een bestaande skeletprothese 
 

• per tand 309050 

3. VERANKERINGSSYSTEMEN 
 
3.1. Verankeringssystemen op natuurlijke tanden 
 

• stabilisatiebaar reële kostprijs 

• attachementen reële kostprijs 

3.2. Verankeringssystemen op implantaten 
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• stabilisatiebaar reële kostprijs 

• attachementen reële kostprijs 

4.  TANDIMPLANTATEN GEPLAATST IN DE PRAKTIJK VAN DE TANDHEELKUNDIGE 
 

• solitair implantaat  (met inbegrip van healing 
abutment) 

 1032.34 1042.76 
 

• per bijkomend implantaat  in dezelfde zittijd 
(met inbegrip van healing abutment) 

 917.99 927.26 
 

• abutment (inclusief ingreep & materiaal)  573.89 579.68 
 

• suprastructuur zie rubrieken 1, 2 en 3                       

 
 

 Opmerking: 
 
Hoogedelmetaal: * geen paladium aanwezig 
   * vanaf 84 % goud 
Edelmetaal: * geen paladium aanwezig 

 * vanaf 40 % goud 
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