
 
 
Alle tanden/kiezen weg  

Als u al uw tanden en kiezen mist, is een prothese of een kronen-brug op implantaten vrijwel altijd de beste oplossing. 
Uw gebit geeft u weer natuurlijke zekerheid. 

Wat is een implantaat? 
Een implantaat kunt u het beste vergelijken met een kunstwortel. Een implantaat vervangt een afwezige tandwortel 
en wordt als een schroef in de kaak gebracht. Implantaten worden gemaakt van een lichaamsvriendelijk materiaal 
zoals titanium. 
 
Wat is een kroon? 
Een kroon is een kapje van metaal⁄porselein of van zirkonium/porselein dat precies past over een afgeslepen 
tand/kies of implantaat. Het kapje zit op de tand/kies of implantaat vastgelijmd. Door een kroon krijgt uw tand of kies 
zijn oorspronkelijke vorm weer terug.  

Wat zijn de voordelen van een prothese of een brug op implantaten ten opzichte van een gewoon 
kunstgebit?  

Een gewoon kunstgebit heeft dikwijls onvoldoende houvast op de kaak. Dat is vervelend als u spreekt en eet. Het 
maakt u onzeker. In gezelschap kunt u erdoor in verlegenheid worden gebracht. 

Een prothese op implantaten is een kunstgebit dat vast klikt. Het zit comfortabel en geeft u 
zekerheid en zelfvertrouwen als u praat. U kunt weer eten wat u wilt en lachen zonder hand voor uw 
mond. 
 
Een brug op implantaten biedt u al deze voordelen ook, maar zit bovendien permanent vast in uw 
mond. Het benadert de natuurlijke situatie dus nog meer is veel beter. 

 
Een keus voor het een of het ander wordt o.a. bepaald door het aantal implantaten dat kan worden geplaatst en de 
mate waarin het kaakbot is geslonken. Pas na een volledig gratis en vrijblijvend vooronderzoek kunnen wij u goed 
informeren over de mogelijkheden.   

 

Hoe worden de implantaten geplaatst?  

Allereerst worden onder plaatselijke verdoving de implantaten in uw kaakbot geplaatst. In de 

daaropvolgende 2-3 maanden hecht het kaakbot zich aan de implantaten en ontstaat het 

stevige fundament om uw nieuwe tanden en kiezen op te bevestigen. 

 

Tijdens de tweede stap in de behandeling worden de implantaten voorzien van opbouwen, die 

door het tandvlees steken en dienen als basis voor uw nieuwe tanden en kiezen. 
 

Tenslotte wordt de brug of prothese vervaardigd. De brug wordt vastgezet op de implantaten. De prothese klikt vast 
op een staafje tussen of op knopjes op de implantaten. 
 
De totale behandeling heeft dan 2-3 maanden geduurd. Gedurende deze periode kunt u uw bestaande kunstgebit 
gewoon dragen.   
 
De zorgen van een loszittend kunstgebit en het getob met kleefpasta's behoren definitief tot het verleden! Door het 
plaatsen van implantaten zal uw kaakbot niet meer afslinken. Hierdoor blijven uw wangen de oorspronkelijke vorm 
houden.   

Klik-prothese 

Bruggen op implantaten

 
www.TandCorrect.nl 

015 – 28 55 7 66 
 

Van Rijslaan 57, 2625 KW DELFT.  info@tandcorrect.nl     Kamer van Koophandel Haaglanden: 27270084 
 

http://www.tandcorrect.nl/
mailto:info@tandcorrect.nl

