De immediaat prothese
Van eigen natuurlijke tanden en kiezen naar een kunstgebit.
Om allerlei redenen kunt u uw eigen tanden en kiezen verliezen( tandbederf, trauma).Na uw eerste bezoek aan
de tandprotheticus zal hij u verwijzen naar een tandarts/kaakchirurg. Nadat de tandarts/kaakchirurg heeft
besloten uw laatste tanden en kiezen te trekken verwijst hij u terug naar de tandprotheticus voor het
aanmeten van uw eerste kunstgebit.

Het trekken van de tanden en kiezen Het trekken van de tanden en kiezen gebeurt meestal niet in een
keer, die ingreep is nogal groot. De tandarts trekt in eerste instantie uw kiezen. Uw tanden trekt hij pas later ,
zodat u niet zonder tanden hoeft te lopen. Tussen het trekken van uw tanden en kiezen zit doorgaans enkele
weken. In de tussenliggende tijd krijgt het tandvlees en het kaakbot de gelegenheid te genezen en te
herstellen. U zult het dus enige tijd zonder kiezen moeten stellen, met het eten is dat enigszins behelpen.
Zolang de wonden niet zijn genezen kunt u het beste zacht voedsel eten. Daarna kunt u langzamerhand weer
eten zoals u dat gewend bent.

Het maken van uw kunstgebit Voordat de tandarts/kaakchirurg uw laatste tanden trekt, wordt er door de
tandprotheticus een afdruk gemaakt. Deze afdruk dient als basis voor het vervaardigen van het kunstgebit.
Wellicht bevalt de kleur, de stand of de vorm van uw eigen tanden niet helemaal, dit kan eventueel worden
aangepast bij het vervaardigen van uw kunstgebit. Met uw wensen wordt rekening gehouden.

Het plaatsen van het kunstgebit Vroeger liepen de mensen voordat ze een kunstgebit kregen meestal 3
maanden zonder tanden. Tegenwoordig wordt het kunstgebit onmiddellijk, na het trekken van de laatste
tanden, in de mond geplaatst. U vindt het wellicht een vreemd idee dat u een kunstgebit geplaatst krijgt over
de verse wonden. Maar u zult merken dat het kunstgebit als een soort verband op de wonden zit. Als u het
resultaat in de spiegel bekijkt zal het er wat vreemd uitzien. U hoeft hier niet van te schrikken, er is immers
heel wat in u mond gebeurd. Na een paar dagen ziet het er al een stuk beter uit.

De eerste dag De eerste dag zal uw kunstgebit nog niet lekker zitten .Het zal klemmen en soms pijn
veroorzaken. Toch mag u het niet uit de mond halen. U kunt er wonden mee open trekken. En omdat uw
tandvlees daarna kan gaan zwellen, zal het kunstgebit ook niet goed in de mond passen. De eerste uren na het
trekken van uw tanden kan uw speeksel rood zijn. Dat komt omdat de wonden nog een beetje nabloeden, dit
zal vrij snel ophouden. Dan neemt het speeksel ook weer een normale kleur aan. Dat betekent niet dat de
wonden helemaal zijn genezen. De eerste 24 uur kunt u ook beter niet spoelen. Er vormen zich namelijk
bloedstolsels in de wonden, die door het spoelen oplossen, waarna het opnieuw kan gaan bloeden. Er is een
kleine kans dat het bloeden niet overgaat. Waarschuw dan uw tandarts/kaakchirurg. Doe dat ook als de pijn
aanhoudt. In geen geval zomaar een pijnstiller nemen, want door sommige pijnstillers kan het bloeden juist
heviger worden.

Wennen aan het eerste kunstgebit Na de eerste dag mag het kunstgebit uit uw mond. Afhankelijk van
wat u heeft afgesproken doet de tandarts/kaakchirurg dat, of u doet het zelf. Als u het zelf mag doen, wees dan
voorzichtig. Spoel het kunstgebit af en borstel het schoon. Reinig uw mond voorzichtig door te spoelen met
lauw water waarin u eventueel een beetje zout doet. U kunt daarvoor ook een bij de drogist verkrijgbaar
spoelmiddel gebruiken. Spoelen met lauwe kamille thee kan ook prima. Als de wonden beginnen te genezen zal
de pijn verminderen en kunt u langzaam wennen aan uw eerste kunstgebit. Dat vraagt tijd. Na verloop van tijd
zal de prothese niet meer lekker passen, uw tandprotheticus zal de prothese dan aanpassen door middel van
een rebasing.

Let op: het gaat hier om een tijdelijk kunstgebit, de definitieve gebitsprothese wordt na een half
jaar aangemeten.

Voor het aanmeten van de immediaat prothese zijn de volgende stappen van belang

Afspraak 1. Intake gesprek
Uw persoonlijke gegevens, uw medicijngebruik en de gegevens over uw gezondheid worden
genoteerd. De situatie in uw mond wordt bekeken en besproken. Bent u verwezen door u tandarts
dan volgen er direct afspraken voor de vervaardiging van de prothese. Dient u nog te worden gezien
door uw tandarts dan volgt een verwijzing naar uw tandarts.
Er wordt een behandelplan opgesteld en u ontvangt een offerte aangaande de kosten van de totale
behandeling. Indien nodig wordt er ook de aanvraag voor de zorgverzekering vergoeding in orde
gemaakt. De praktijk heeft met veel zorgverzekeraars een overeenkomst waardoor het aanvragen
van deze behandelingen tot een minimum is beperkt.
Afspraak 2. Het trekken van de kiezen
Alle nog resterende kiezen worden getrokken.
Afspraak 3. Het maken van de eerste afdruk.
De eerste afdruk; het zogenaamde ‘happen’. Van deze afdrukken wordt een gipsmodel gemaakt,
welke een goed beeld geeft van de boven en onderkaak.
Deze behandeling duurt ca. 20 min.
Afspraak 4. Het vervaardigen van de definitieve afdruk.
Indien nodig en wenselijk worden door middel van afdruklepels, welke op de eerste gipsmodellen
zijn vervaardigd, nogmaals afdrukken gemaakt om tot een juiste pasvorm te komen. Deze
behandeling duurt ongeveer 45 minuten.
Afspraak 5 Het bepalen van de beethoogte.
De zichtbaarheid van uw tanden wordt bepaald en het moment waarop u uw kiezen op elkaar zet
tijdens het kauwen. Tevens wordt de vulling van uw lippen en wangen bepaald. Kleur en vorm van de
tanden wordt uitgezocht en met u wordt ook de “setting” van de tanden besproken. De behandeling
duurt ca.20 min.
Afspraak 6. Passen in was.
De kiezen staan op een plaatje om te kunnen zien of deze elkaar in de mond op de juiste manier
raken. In deze fase staan ook uw tanden op het gipsmodel, deze kunnen echter niet in de mond
worden gepast. Wel kunt u zien hoe het resultaat gaat worden, indien gewenst kunnen we dit
aanpassen. De behandeling duurt ca. 20 min.
Afspraak 7. Het laten trekken van de tanden en het plaatsen van de prothese in de mond.
De prothese is klaar en de laatste tanden worden getrokken. Direct na het trekken wordt de prothese
in de mond geplaatst en gecontroleerd.
Afspraak 8. Nacontrole.
In de meeste gevallen komt u na 24 uur terug bij uw tandarts/kaakchirurg om de prothese uit de
mond te halen. De tandarts/kaakchirurg controleert of alles in de mond in orde is.
Afspraak 9. Controle 2 maanden later.
Na 2 maanden komt u terug bij de tandprotheticus om de prothese te laten rebasen. Er wordt dan
een nieuwe voering”” in de prothese in de prothese aangebracht zodat deze weer goed om de kaak
aansluit. Ook deze behandeling wordt door zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering.

