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De prothese of het ‘klikgebit’ is opgenomen in het basispakket

Een kunstgebit op implantaten
is bijna net zo vast als uw eigen tanden
Bij het Baarns Tandtechnisch Laboratorium is
sinds kort de mogelijkheid om een ‘klikgebit’
aan te laten meten. Voor het plaatsen van de
implantaten hoeft u niet meer naar het ziekenhuis. Het laboratorium is een samenwerking
aangegaan met de Nederlandse Kliniek voor
Orale Implantologie (NKOI). De implantoloog
komt in het laboratorium om te implanteren.
U kunt hiervoor rechtstreeks of via doorverwijzing van uw tandarts bij de praktijk terecht. Het
Tandtechnisch Laboratorium is al ruim 50 jaar
een begrip in onze regio. Waarschijnlijk zijn uw
huidige kronen of kunstgebit ook in dit laboratorium gemaakt.

M

isschien herkent u het probleem: U bent niet goed verstaanbaar, u
kunt niet vrijuit lachen, er komen etensresten onder uw kunstgebit of
uw mondhoeken zijn ingevallen. Dit komt vaak door een slecht passend of
loszittend kunstgebit. U kunt proberen dit op te lossen met kleefpasta. Dit is niet altijd even
prettig en slechts een tijdelijke oplossing. Daarom is een ‘klikgebit’ op implantaten misschien voor u de oplossing. Een ‘klikgebit’ is bijna net zo vast als uw eigen tanden.

Hoe werkt het?
U maakt een afspraak bij het Baarns Tandtechnisch Laboratorium voor een vrijblijvend consult. Er wordt beoordeelt of u in aanmerking
komt voor implantaten, waarna een afspraak
gepland wordt met de implantoloog. Er wordt
gelet of er een goede mondgezondheid is, het
medicijngebruik en of er voldoende kaak aanwezig is. Met de resultaten van dit onderzoek
zal er een aanvraag bij de zorgverzekeraar
ingediend worden. Het ‘klikgebit’ voor de onderkaak valt onder de basisverzekering. In de
meeste gevallen betaalt u niet meer dan 125
euro eigen bijdrage per kaak. Na goedkeuring kunnen de implantaten geplaatst worden.
De implantaten moeten ongeveer 2 maanden
vastgroeien in het bot.
De gehele ingreep is een relatief eenvoudige
behandeling. U hoeft echter niet zonder prothese te lopen. Uw huidige prothese wordt
voor deze tussenliggende periode aangepast.
Na 2 maanden kan gestart worden met het
maken van de nieuwe prothese en de staaf
waar de prothese op geklikt wordt.
Het resultaat
Het resultaat van een ‘klikgebit’ geeft veel
voordelen. Geen etensresten onder uw gebit,
beter verstaanbaar, vrijuit lachen en praten en
u wordt niet meer in uw functioneren gestoord
door een loszittend kunstgebit.
Maar er is meer. Bij Baarns Tandtechnisch
Laboratorium wordt niet alleen aandacht besteedt aan de kwaliteit. Door de aanwezige
grote technische expertise wordt er een prothese gemaakt die niet alleen een uitstekende
kauwfunctie geeft, maar ook esthetisch een
zeer fraai gezicht biedt.
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