
U wordt bij ons uitgenodigd voor een intakegesprek. 

Tijdens het intakegesprek bespreken wij met u of het daadwerke-
lijk nodig is om over te stappen naar een kunstgebit (immidiaat-
prothese).  

Waarom wij eerst een immediaatprothese aanbieden, heeft te 
maken dat de kaak nog niet de optimale vorm heeft. 

Uw kaak zal gedurende eerste 12 maanden blijven slinken (min-
der worden). Daarnaast zijn de wonden nog niet genezen.

Intake gesprek

Tijdens de eerste afspraak wordt een afdruk gemaakt van uw 
boven- en onderkaak. Aan de hand van deze afdrukken wordt een 
individuele kunstharslepel gemaakt die perfect op uw kaak past. 

Behandelduur: ongeveer 20 minuten.

1ste week 

Afdruk van uw kaak

Tijdens deze afspraak wordt gekeken hoe uw boven- en onder-
kaak ten opzichte van elkaar staan. We noemen dit de beetregi-
stratie. Na het bepalen van de juiste hoogte worden de vorm, 
kleur en stand van de te plaatsen tanden en kiezen bepaald. 
Heeft u zelf bepaalde ideeën over het uiterlijk van uw nieuwe 
gebitsprothese? Bespreek dit dan met uw behandelaar. 

Behandelduur: ongeveer 30 minuten. 

2de week

Beetregistratie

Uw kunstgebit is klaar! We kunnen nu overgaan naar de tandarts. 
Tijdens uw afspraak bij de tandarts wordt uw kaak verdoofd. De 
tandarts zal de tanden en kiezen verwijderen, gelijktijdig zal de 
kunstgebit geplaatst worden. De immediaatprothese werkt als een 
pleister. Het zorgt ervoor dat de wonden dichtgedrukt worden en 
dat het bloeden stopt. 

Behandelduur: ongeveer 30 minuten. 

Vanaf week 3

Starten met extractie!

Een week na het plaatsen van de kunstgebit kunt u, indien nodig, 
ons praktijk bezoeken. Mocht een dergelijke drukplek ontstaan 
dan raden we u aan om direct contact op te nemen. 

Tijdens de afspraak wordt uw kunstgebit gecontroleerd door de 
behandelaar. Ervaart u op een bepaalde plek gevoeligheid, dan 
kunt u dat aangeven. Uw prothese wordt daar direct aangepast.
 
Behandelduur: ongeveer 10 minuten. 

Drukplekken? 

Wij raden u dan ook aan om 1 tot 3 maanden na het plaatsen van 
uw kunstgebit de tandprotheticus te bezoeken.

De tandprotheticus kan controleren of het nodig is om een stoft 
tissue laag te plaatsen of uw prothese te rebasen. Dit zorgt ervoor 
dat uw prothese, na het slinken, weer beter aansluit aan uw kaak. 

We adviseren u de kunstgebit om de 3 maanden te rebasen .

Controle Tandarts

Na het achterhalen van de hoeveelheid tanden en/of
kiezen, kan de begroting opgesteld worden.

Wanneer u akkoord geeft met de begroting, zullen we starten 
met het proces.

Ontvangen van een begroting

Om allereerst te achterhalen hoeveel tanden en/of kiezen u nog 
heeft, hebben wij een röntgenfoto nodig. Aan de hand daarvan 
kunnen wij een begroting opstellen. 

Let op! De kosten voor een röntgenfoto en de kosten voor het trek-
ken van uw tanden en/of kiezen vallen niet in de basisverzekering. 

De (immediaat) kunstgebit wordt 75% vergoed vanuit de 
basisverzekering en valt onder het eigen risico. 

Maken van een röntgenfoto 


