
Informatie van uw tandarts

Kunstgebit



Last van uw  
kunstgebit?
Blijf er niet mee lopen.

Herkent u één van onderstaande klachten? 
• pijn in de mond tijdens het kauwen;
• etensresten onder uw prothese;
• een prothese die kantelt en schuift over  

het tandvlees;
• aanwezigheid van sterk afgesleten tanden  

en kiezen; 
• hangende mondhoeken en ingevallen mond;
• loszittend kunstgebit;
• last van speeksel uit uw mond.  

Maak dan snel een afspraak
Wij kijken graag of de klachten verholpen kunnen 
worden door een reparatie of via een rebasing (het 
weer passend maken van uw prothese). Het kan ook 
het geval zijn dat uw gebitsprothese toe is aan ver-
vanging. Wij informeren u over alle mogelijkheden. 

We zien u graag ieder jaar op controle.  
Dit bevordert het draagcomfort van uw  
gebitsprothese en voorkomt onnodige klachten.

Maak snel een  
afspraak!



1. Intakegesprek en happen 
Hier worden de eerste afdrukken van 
uw kaken gemaakt. Ook checken wij 
uw medische gegevens en inventarise-
ren wij uw wensen en verwachtingen 
van het kunstgebit. 

2. Happen
Met behulp van op maat gemaakte 
lepels worden de definitieve afdruk-
ken van het kaakdeel gemaakt. Deze 
afdrukken zijn heel nauwkeurig.  

3. Beetbepaling 
Tijdens deze afspraak wordt bepaald 
hoe de kaken ten opzichte van elkaar 
staan en hoeveel ruimte er in de 
mond is voor uw prothese. Ook wordt 
in overleg de kleur van de toekomstige 
tanden en kiezen bepaald. 

4. Proefprothese 
De tanden en kiezen staan op een 
wasplaatje waardoor de pasvorm nog 
niet optimaal is. Er wordt gekeken of 
de tanden mooi in de mond staan. 
Hierna kan van alles aangepast wor-
den aan uw wensen.

5. Plaatsen van de prothese
De definitieve prothese wordt  
geplaatst . Het gewenningsproces 
kan enkele weken duren.

6. Nacontrole
De behandelaar zal een afspraak 
met u maken om de prothese te 
controleren. De gehele prothese 
zal worden nagekeken en kleine 
storingen of pijnplaatsen worden 
verwijderd. 

We zien u hierna graag ieder jaar 
terug voor de controle!

De stappen van een  
nieuwe gebitsprothese



Bijna niet van echt te onderscheiden 
Met een uitgebreid scala aan soorten en kleuren 
van tanden en kiezen én de moderne technieken 
is een gebitsprothese nauwelijks van echt te 
onderscheiden. U bepaalt zelf mee welke vorm 
en kleuren de tanden van uw gebitsprothese 
moeten zijn. U kunt zelfs kiezen uit kunsthars of 
porseleinen tanden en kiezen. Het ‘tandvlees’ 
hoeft niet meer volledig van roze kunsthars te 
zijn. Voor een natuurlijke uitstraling proberen 
we uw natuurlijke tandvlees na te maken. Al uw 
persoonlijke wensen worden voorafgaand aan 
de behandeling besproken.

Heeft u na het lezen van de informatie nog  
vragen of wilt u een intakegesprek inplannen?  
Neem dan contact op met de praktijk.


