
De behandeling
Een kunstgebit aanmeten

Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Een tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van 
een kunstgebit. Hij is niet alleen technisch, maar ook medisch-biologisch 
opgeleid en heeft de kennis in huis om het vervangende kunstgebit te maken 
dat precies bij u past. Uiteraard wordt gewerkt met de nieuwste technieken
en materialen voor het beste eindresultaat. 

1. De intake

De tand protheticus legt aan u uit hoe het proces 
van een kunstgebit aanmeten in zijn werk gaat. 
Dit is uw aanspreekpunt en zal het hele proces 
vakkundig begeleiden.

Het plan

Vanaf het eerste bezoek tot het plaatsen van 
het kunstgebit werkt de tandprotheticus zelf of 
samen met zijn tandtechnicus aan uw nieuwe 
kunstgebit.

De aanvraag en de begroting

De meeste zorgverzekeraars hebben de kosten van 
de tandprotheticus in hun pakket opgenomen. 
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar uw 
polisvoorwaarden en/of zorgverzekeraar.



Vragen? Ga naar kunstgebit.nl

Deze flyer is een uitgave van de ONT. De informatie in deze flyer is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. 
Het betreft algemene informatie waar geen rechten aan kunnen worden ontleend.

2. Afdrukken maken

Met behulp van de speciaal voor u gemaakte
lepels worden de definitieve afdrukken van 
uw beide kaakdelen gemaakt. Hiermee 
worden de randlengte en de pasvorm van uw 
nieuwe kunstgebit vastgelegd. 

De beethoogte

Met een beetbepaling kan uw tand-
protheticus zien hoe de kaken ten opzichte 
van elkaar staan en hoeveel ruimte er in de 
mond aanwezig is voor de prothese.

Ook overlegt hij met u uw esthetische 
wensen en bepaalt hij samen met u de 
kleur en vorm van de te gebruiken tanden. 
Het is goed om foto’s van vroeger mee te 
nemen, zodat er een natuurlijk eindresultaat 
ontstaat. 

Passen en het plaatsen

De tandprotheticus bekijkt of de tanden mooi 
in uw mond staan en of de kiezen goed op 
elkaar sluiten. De tanden en kiezen staan 
nog op een wasplaatje, waardoor de pasvorm 
van de prothese nog niet optimaal zal zijn.

3. Controle/Nazorg

De prothese is klaar en uw tandprotheticus 
plaatst deze in uw mond. Hij controleert uw
nieuwe kunstgebit op esthetiek en 
pijnplaatsen. Ook uw spraak wordt 
gecontroleerd. 

Drukplekken

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat 
is slechts om een indruk te geven van het 
grafische effect van tekst op deze plek. 

Nazorg en garantieperiode 

Uw kunstgebit is met zorg vervaardigd om 
een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. 
Uw tandprotheticus geeft u een jaar garantie 
op de duurzaamheid. Vijl of slijp nooit aan 
uw kunstgebit. Als u hierdoor de pasvorm 
verandert kunt u uiteraard geen aanspraak 
meer maken op garantie.

Uw tandprotheticus controleert de pasvorm 
en functie van het kunstgebit en zal waar 
nodig enkele correcties uitvoeren. Na deze 
laatste controle is de behandeling afgerond 
en komt u jaarlijks terug voor de reguliere 
controle.

Uw tandprothetische praktijk:
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