
Bij deze intake wordt er gevraagd naar uw algemene gezondheid en 
er vindt een kort mondonderzoek plaats. Tevens wordt er een 
röntgenfoto gemaakt om het kaakbot te beoordelen.

Is de kaak ernstig geslonken en heeft u al een definitieve kunstgebit? 
Dan worden er in de meeste gevallen implantaten vergoed vanuit de 
basisverzekering. Zelfs de intake met röntgenfoto hoeft u dan niet te 
betalen. 

Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een overeenkomst. 
In dat geval is het doen van een aanvraag niet eens noodzakelijk.

De eerste afspraak (het plaatsen van implantaten) is gemaakt!

Intake gesprek

Dan breekt de dag aan dat de implantaten worden geplaatst. Het 
plaatsen van de implantaten gebeurt onder lokale verdoving. Van 
de ingreep zelf voelt u dan ook niets. Na plaatsing worden de im-
plantaten afgedekt met kleine afdekschroefjes.

Indien gewenst kan er een kalmerend tablet worden 
voorgeschreven. U mag dan echter niet zelf meer deelnemen aan 
het verkeer voor en na de behandeling.

Daarna wordt het behandelde gebied met behulp van hechtingen 
afgesloten. Deze hechtingen worden na 7-14 dagen verwijderd. 
Ook wordt er dan een zachte voering aangebracht aan de 
binnenzijde van de prothese waardoor deze weer wat 
comfortabeler aanvoelt en het eten weer wat beter gaat. 

De hele behandeling duurt ongeveer 45 minuten.

Eventuele zwelling en/of blauwe verkleuring van de kin en/of wang 
kan voorkomen. 

Plaatsen van implantaten

Het is van belang dat de implantaten in de helingsfase niet worden 
belast. Zeker niet in de eerste paar weken. Wilt of kunt u niet zonder 
kunstgebit? Dan kunnen wij uw bestaande kunstgebit aanpassen. U 
kunt hem dan dragen op de momenten dat u dat nodig vindt. 

Helingsduur: ongeveer 8 weken. 

Let op: De helingsduur bij implantaten in de bovenkaak is 6 maanden

Schoonhouden 
Het is belangrijk dat u de afdekschroefjes goed schoonhoudt.
De eerste week kunt u daarvoor het spoelmiddel (chloorhexidine) 
gebruiken. Daarnaast is het belangrijk dat het tandvlees niet over de 
‘dekseltjes’ gaat groeien. Als de hechtingen zijn verwijderd, kunt u met 
een zachte tandenborstel het tandvlees rond de afdekschroefjes 
borstelen. 

Helingsfase 

Tijdens de eerste afspraak na de helingsfase wordt een afdruk ge-
maakt van uw boven- en onderkaak. Aan de hand van deze af-
drukken wordt een individuele kunstharslepel gemaakt die perfect 
op uw kaak past. 

Behandelduur: ongeveer 20 minuten. 

Start 2 maanden na plaatsen van  implantaten 

(Week 8)

Afdruk boven- en onderkaak

Tijdens deze afspraak worden de afdekschroefjes van de implantaten 
gehaald, waarna een afdrukstift in het implantaat wordt 
aangebracht. Hier merkt u niets van. De vervaardigde individuele 
kunstharslepel wordt voorzien van een siliconenpasta en in uw mond 
geplaatst. Na het uitharden van de pasta blijven de afdrukstiften in de 
afdruklepel achter. 

Hiermee wordt de precieze locatie van de implantaten en de vorm 
van de kaken weergegeven. We noemen dit de individuele afdruk. 
Na het nemen van de afdruk worden de afdekschroefjes weer 
teruggeplaatst. 

Behandelduur: ongeveer 30 minuten. 

Week 9

De individuele afdruk 

Tijdens deze afspraak wordt gekeken hoe uw boven- en onderkaak 
ten opzichte van elkaar staan. We noemen dit de beetregistratie. 
Na het bepalen van de juiste hoogte worden de waslagen aan 
elkaar bevestigd. 

Teven worden de vorm, kleur en stand van de te plaatsen tanden 
en kiezen bepaald. Het is een goede idee om voor deze behande-
ling een foto mee te nemen van hoe uw eigen gebit er uit heeft 
gezien. U kunt natuurlijk ook iemand meenemen die u helpt bij het 
uitzoeken van de vorm en de kleur van de tanden en kiezen. Heeft 
u zelf bepaalde ideeën over het uiterlijk van uw nieuwe gebitspro-
these? Bespreek dit dan met uw behandelaar. 

Behandelduur: ongeveer 30 minuten. 

Week 10

De beetregistratie 

Uw klikprothese is bijna klaar! De tanden en kiezen zijn al in de 
waslagen geplaatst. Tijdens deze afspraak kijkt uw behandelaar hoe 
de prothese op elkaar passen en uw gezicht opvullen. U kunt nu ook 
zelf de vorm, kleur en stand van de tanden bekijken. De tanden en 
kiezen staan nog in de was opstelling en elke wijziging is nu nog moge-
lijk! Wees dus kritisch op dit moment. 

Omdat de prothese nog niet van kunsthars is gemaakt, maar voorzien 
is van een waslaag, zal de pasvorm nog niet goed zijn. 
U zult merken dat de boven prothese weinig houvast heeft en naar 
beneden valt als u praat. Maakt u zich hierover geen zorgen; wanneer 
de was wordt omgezet in kunsthars zal de pasvorm goed zijn. De be-
handeling is er alleen op gericht om de vorm, kleur en stand van de 
tanden en kiezen te beoordelen.
 
Behandelduur: ongeveer 20 minuten. 

Week 11

Passen prothese in was opstelling 

Gefeliciteerd uw klikprothese is klaar! Vandaag worden de afdek-
schroefjes van de implantaten gehaald en wordt de constructie 
geplaatst waarom de gebitsprothese ‘vastklikt’. Tijdens deze af-
spraak krijgt u instructie over hoe u uw nieuwe klikprothese het 
beste kunt reinigen. Het is heel belangrijk dat u de implantaten en 
de verbinding (genaamd de steg) goed schoonhoudt. Volg 
daarom alle instructies goed op. 
Tevens krijgt u uitleg over hoe u uw klikprothese kunt in- en 
uitnemen. 

Behandelduur: ongeveer 30 minuten. 

Week 13

Plaatsen van de klikprothese 

Een week na het plaatsen van de klikprothese 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 klikprothese gecontroleerd door de be-
handelaar. Ervaart u op een bepaalde plek gevoeligheid, dan kunt u 
dat aangeven. Uw behandelaar kan dan zien waar de drukplek pre-
cies zit en het kunsthars op de juiste plek weghalen. Uw prothese wordt 
daar direct aangepast. 

Behandelduur: ongeveer 10 minuten. 

Drukplekken? 

U kunt uw implantaten en steg constructie vergelijken met eigen 
tandwortels. Dit betekent dat rondom de implantaten en steg con-
structie tandsteen kan vormen. Implantaten kunnen bij onzorgvul-
dig onderhoud op termijn verloren gaan. 

Wij raden u dan ook aan om 1 tot 3 maanden na het plaatsen van 
de klikprothese de mondhygiënist(e) te bezoeken. De mondhygië-
nist(e) kan controleren of het schoonhouden van de implantaten 
en de stegconstructie goed gaat en zo nodig bijsturen. 

Ons advies is om vervolgens jaarlijks de mondhygiënist(e) te bezoe-
ken. De mondhygiënist(e) houdt controle op uw mond- hygiëne en 
polijst de constructie goed glad, zodat deze makkelijker schoon te 
houden is. Tevens is het verstandig om jaarlijks uw klikprothese te 
laten controleren. 

Controle Tandarts


