Informatie van uw tandarts

Het klikgebit

Voordelen klikgebit

Loszittend kunstgebit?
Een klikgebit is wellicht dé oplossing.

Nederland kent meer dan twee miljoen kunstgebit
(gebitsprothese) dragers. Meer dan de helft ondervindt hiervan problemen. Door het wegvallen van
tandwortels slinkt uw kaak, waardoor het kunstgebit steeds losser gaat zitten. Praten en eten wordt
hierdoor steeds lastiger. Een klikgebit, ook wel
overkappingsprothese genoemd, biedt hierbij de
oplossing.
Wat is een klikgebit?
Het klikgebit is een kunstgebit dat op meerdere
implantaten (kunstwortels) in uw onder- en/of
bovenkaak wordt vastgeklikt. Hierdoor biedt
het klikgebit meer stevigheid dan een regulier
kunstgebit. U kunt het klikgebit zelf gemakkelijk
in- en uitnemen, maar zit door het kliksysteem
toch stevig vast in de mond.

Onzekerheid over uw gebitsprothese
is verleden tijd!

De behandeling

1. Eerste afspraak en happen

5. Plaatsen van de prothese

Hier worden de eerste afdrukken van

De definitieve prothese wordt

uw kaken gemaakt.

geplaatst en gecontroleerd op
esthetiek, pijnplaatsen en spraak.

2. Tweede afspraak en happen

Het gewenningsproces kan enkele

Tijdens de tweede afspraak moet

weken duren.

u opnieuw happen, voor een heel
nauwkeurige afdruk van uw kaken.

6. Nacontrole

Met behulp van op maat gemaakte

De behandelaar zal een afspraak

lepels wordt een definitieve afdruk

met u maken om de prothese te

van het kaakdeel gemaakt.

controleren. De gehele prothese
zal worden nagekeken en kleine

3. Beetbepaling

storingen of pijnplaatsen worden

Tijdens deze afspraak wordt bepaald

verwijderd.

hoe de kaken ten opzichte van elkaar
staan en hoeveel ruimte er in de

We zien u hierna graag ieder jaar

mond is voor de prothese. Tijdens dit

terug voor de controle!

bezoek kiest u samen met de behandelaar de kleur en de vorm van de
nieuwe tanden. U kunt een oude foto
meenemen als u wilt dat de prothese
op uw eigen tanden lijkt.
4. Proefprothese
De tanden en kiezen staan op een
wasplaatje waardoor de pasvorm nog
niet optimaal is. Er wordt gekeken of
de prothese in de wasfase goed in uw
mond past en of u de tanden mooi
vindt.

Voordelen klikgebit
•

u kunt weer zorgeloos lachen, praten en eten;

•

een klikgebit is zeer gemakkelijk te reinigen;

•

meer comfort, u heeft weer een vrij gehemelte (niet in
geval van gewone prothese in bovenkaak);

•

geen kleefmiddel meer nodig;

•

een klikgebit wordt vanuit de basiszorgverzekering
vergoed*;

•

slinking van het kaakbot en het invallen van de wangen
wordt verminderd;

•

goede ondersteuning en opvulling van de wangen en
lippen;

•

het behouden of terugkeren van de smaak;

Wij verzorgen de aanvraag bij uw zorgverzekeraar!
*Raadpleeg uw zorgverzekeraar voor eigen bijdrage en eigen risico.

Wilt u na het lezen van deze informatie een
afspraak inplannen voor een intakegesprek?
Neem contact op met de praktijk.

