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Minder happen met het digitale ontworpen kunstgebit. 

Bij Tandartsenpraktijk Jeucken Nelemans doen wij het voor u! 

Het is daarom van belang om ontwikkelingen op het gebied van tandheelkunde nauwlettend te 
volgen en modern materialen en technieken te gebruiken. We werken enkel met de meest veilige en 
efficiënte apparatuur en producten. Daarom werken wij met een totaal nieuw type gebitsprothese: 

AVADENT 3D Kunstgebit 

Deze prothese wordt digitaal ingescand, ontworpen en volledig computergestuurd gefreesd. Het 
resultaat hiervan is een perfecte pasvorm en kunnen we een loszittend gebit als verleden tijd 
beschouwen.  

Geen pijnplekken en prothesegeur 

De prothese van AvaDent Digital Dentures worden gemaakt met bio-hygiënisch materiaal, dat er 
voor zorgt dat er geen irritatie optreedt, pijnplekken niet meer voorkomen en de typische prothese-
mondgeur wordt uitgesloten.  

Nog meer voordelen 3D kunstgebit: 

 Géén loszittend gebit meer (geen kleefpasta nodig) 

 Binnen een paar dagen een reservegebit of een nieuw kunstgebit 

 Zwarte tandrandjes zijn verleden tijd. 

 Fris en natuurlijk gevoel dankzij de perfecte pasvorm 

 Tot 8 keer sterker 

 Normale vergoeding door zorgverzekering. 

Gecertificeerd behandelaar AvaDent Digital Dentures 

Wij hebben al vele patiënten blij gemaakt dankzij de pasvorm van het AvaDent 3D Kunstgebit. U 
wordt zorgvuldig  en vakkundig een nieuwe gebitsprothese aangemeten.  

Meer informatie 
Wilt u een gebit dat aanvoelt als uw eigen gebit? Vraag dan nu informative aan over AvaDent Digital 
Dentures. Graag helpen wij u met uw vragen en vertellen u graag meer over de voordelen van deze 
modern gebitsprothese voor u als patiënt.  
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Behandeling volledige prothese 

EEN KUNSTGEBIT 
Bent u uw kunstgebit kwijt, bent u toe aan een nieuwe of functioneert de oude prothese niet meer? 
Er zijn verschillende redenen om een nieuw kunstgebit te laten aanmeten. Met de nieuwste 
innovaties heeft u vele en nieuwe voordelen, waarbij veelal betere resultaten worden behaald.  

HET MAKEN VAN UW KUNSTGEBIT 
Met een AvaDent prothese heeft u het voordeel dat de vorm en opstelling van uw vorige prothese 
overgenomen kunnen worden. Wellicht bevalt de kleur, de stand of de vorm van uw huidige situatie 
niet helemaal, dan kan dit worden aangepast bij het vervaardigen van uw nieuwe kunstgebit. Met uw 
wensen wordt rekening gehouden.  

VOOR EEN AVADENT PROTHESE KUNNEN ONDERSTAANDE BEHANDELINGEN WORDEN 
UITGEVOERD: 

INTAKE GESPREK  
Uw persoonlijke gegevens, medicijngebruik en gegevens over uw gezondheid worden genoteerd. De 
situatie in uw mond wordt bekeken en besproken en er wordt een behandelplan opgesteld. U 
ontvangt een offerte aangaande de kosten van de totale behandeling en indien nodig wordt ook de 
aanvraag voor de vergoeding van de zorgverzekering in orde gemaakt. De praktijk heeft over het 
algemeen met veel zorgverzekeraars een overeenkomst waardoor het aanvragen van deze 
behandelingen tot een minimum beperkt kan worden.  

HET MAKEN VAN EEN INTRA ORALE SCAN EN BEETBEPALING  
Afhankelijk van uw huidige situatie wordt het juiste behandelplan voor een scan bepaald. Er zijn 
hierbij twee situaties mogelijk:  

U heeft al een prothese 
Uw huidige prothese zal worden gebruikt om opnieuw uw beet vast te leggen. Eerst wordt er een 
nieuwe afdruk met uw huidige prothese gemaakt en worden uw wensen besproken door te kijken 
naar hoeveel tanden er zichtbaar moeten zijn tijdens het lachen en in rust. Daarnaast wordt er 
vastgelegd op welke manier u uw kiezen op elkaar zet tijdens het kauwen en bekijken we de lippen 
en wangen. Vervolgens worden de kleur en vorm van de tanden uitgezocht en uw wensen van de 
opstelling van de tanden besproken. Indien u tevreden was met de opstelling en het uiterlijk van uw 
“oude” prothese dan kan deze worden overgenomen in de nieuwe AvaDent prothese. Tot slot 
worden al deze gegevens ingescand en krijgt u na afloop van uw behandeling de “oude” prothese 
weer mee naar huis. Met deze data en uw wensen wordt uw AvaDent prothese gemaakt.  

Geen prothese 
Er wordt een intra orale scan gemaakt van uw huidige kaak. Daarnaast zullen er een aantal gegevens 
worden opgemeten en worden uw wensen van de opstelling van de tanden besproken.  Met deze 
data en uw wensen wordt uw AvaDent pasprothese gemaakt.  

De behandeling duurt ca. 40 min.  
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EVENTUELE PASFASE 
Met behulp van de pasprothese worden uw wensen nogmaals besproken. Er wordt o.a. gekeken naar 
hoeveel tanden er zichtbaar moeten zijn tijdens het lachen en in rust. Ook wordt er bekeken op 
welke manier u uw kiezen op elkaar zet tijdens het kauwen en bekijken we de lippen en wangen. 
Vervolgens worden de kleur en vorm van de tanden bekeken en uw wensen van de opstelling 
besproken. 

De behandeling duurt ca. 40 min.  

PLAATSEN PROTHESE 
De AvaDent prothese wordt geplaatst. Het kan in het begin even wennen zijn. Indien nodig kunnen er 
nog wijzigingen worden doorgevoerd.  

De behandeling duurt ca. 15 min. 

NACONTROLE 
In de meeste gevallen went u snel aan de nieuwe prothese en kunt u zonder problemen de prothese 
blijven dragen. Mocht u toch last blijven houden van klachten, dan kunt u uiteraard een afspraak 
maken om de problemen te laten verhelpen.  

JAARLIJKSE CONTROLE 
Laat jaarlijks uw kunstgebit en uw mond controleren. Het kan voorkomen dat in de loop van de tijd 
uw kaak slinkt en dat er wijzigingen doorgevoerd dienen te worden. Mocht u in de toekomst de 
prothese moeten laten vervangen, dan heeft u met de AvaDent prothese een digitale back-up. 
Hierdoor hoeft uw uiterlijk en de opstelling van het kunstgebit niet te veranderen wanneer er een 
nieuw kunstgebit gemaakt dient te worden. 
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Behandeling 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 zal u eventueel worden verwezen naar een kaakchirurg. Nadat de tandarts/kaakchirurg heeft 
besloten uw laatste tanden en kiezen te trekken wordt er gestart met het aanmeten van uw eerste 
kunstgebit. 

HET MAKEN VAN UW IMMEDIAAT KUNSTGEBIT  
Voordat de tandarts/kaakchirurg uw tanden trekt, wordt er een intra orale scan met beetbepaling 
gemaakt. Deze scan dient als basis voor het vervaardigen van het kunstgebit. Met een AvaDent 
prothese heeft u het voordeel dat de vorm en opstelling van uw vorige prothese overgenomen 
kunnen worden. Wellicht bevalt de kleur, de stand of de vorm van uw huidige situatie niet helemaal, 
dan kan dit worden aangepast bij het vervaardigen van uw nieuwe kunstgebit. Met uw wensen wordt 
rekening gehouden.  

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/kaakchirurg kan er samen met u voor kiezen om in eerste instantie uw kiezen te trekken. 
Uw tanden trekt hij dan pas later, zodat u niet zonder tanden hoeft te lopen. Tussen het trekken van 
uw tanden en kiezen kunnen doorgaans enkele weken zitten. In deze periode krijgt het tandvlees en 
het kaakbot de gelegenheid te genezen en te herstellen. U zult het dus enige tijd zonder kiezen 
moeten stellen en met 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 PLAATSEN VAN HET KUNSTGEBIT   
Het kunstgebit wordt 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 zich als een soort verband over de wonden plaatst. Als u het 
resultaat in de spiegel bekijkt zal het er waarschijnlijk 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 de immediaat prothese 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. Neem niet zomaar 
pijnstiller in, want door sommige pijnstillers kan het bloeden juist heviger worden.  
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WENNEN AAN HET EERSTE KUNSTGEBIT  
Na 24 uur 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 met een protheseborstel. 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 het kunstgebit niet meer lekker passen doordat uw 
kaak zal veranderen en de wonden verder gaan genezen. De immediaat prothese kan dan worden 
aangepast door middel van een rebasing. Let op: het gaat hier om een tijdelijk kunstgebit, de 
definitieve gebitsprothese wordt na een half jaar aangemeten.  

Behandeling immediaat prothese   

VOOR EEN AVADENT PROTHESE KUNNEN ONDERSTAANDE BEHANDELINGEN WORDEN 
UITGEVOERD: 

INTAKE GESPREK  
Uw persoonlijke gegevens, medicijngebruik en gegevens over uw gezondheid worden genoteerd. De 
situatie in uw mond wordt bekeken en besproken en er wordt een behandelplan opgesteld. U 
ontvangt een offerte aangaande de kosten van de totale behandeling en indien nodig wordt ook de 
aanvraag voor de vergoeding van de zorgverzekering in orde gemaakt. De praktijk heeft over het 
algemeen met veel zorgverzekeraars een overeenkomst waardoor het aanvragen van deze 
behandelingen tot een minimum beperkt kan worden.  

HET MAKEN VAN EEN INTRA ORALE SCAN EN BEETBEPALING  
Eerst wordt uw gebit gescand met een intra orale scanner. Hierdoor hoeft u niet of minder te 
“happen”. De data van deze scan kan indien gewenst worden gebruikt voor het namaken van uw 
tanden.  Daarnaast wordt er gekeken naar hoeveel tanden er zichtbaar moet zijn tijdens het lachen 
en in rust. Ook wordt er bepaald op welke manier u uw kiezen op elkaar zet tijdens het kauwen en 
bekijken we de lippen en wangen. Tot slot worden de kleur en vorm van de tanden uitgezocht en uw 
wensen van de opstelling van de tanden besproken. Met deze data en uw wensen wordt uw 
immediaat prothese gemaakt.  

De behandeling duurt ca. 40 min. 

EVENTUEEL WORDEN DE KIEZEN AL GETROKKEN  
Indien er veel tanden getrokken dienen te worden, kan er voor gekozen worden om het trekken van 
de tanden in twee fases uit te voeren. Hierin worden eerst alle nog resterende kiezen eerst 
getrokken en zullen uw voortanden worden behouden.  

HET TREKKEN VAN DE TANDEN EN HET PLAATSEN VAN DE IMMEDIAAT PROTHESE IN DE MOND.  
De immediaat prothese is klaar en de laatste tanden worden getrokken. Direct na het trekken wordt 
de prothese in de mond geplaatst en gecontroleerd. U dient de immediaat prothese minimaal 24 uur 
in te houden. 
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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.  

CONTROLE 2 MAANDEN LATER  
Na 2 maanden komt u terug om de prothese te laten rebasen. Er wordt dan een nieuwe “laag” in de 
prothese aangebracht zodat deze weer goed om de kaak aansluit. Ook deze behandeling wordt door 
zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering. Het kan zijn dat dit meerdere malen moet 
gebeuren, afhankelijk van hoeveel uw kaak gaat veranderen. 

CONTROLE / VERVOLG NA 6 MAANDEN  
Na 6 maanden mag u naar een definitieve prothese. Het voordeel dat u heeft met een AvaDent 
immediaat prothese is dat al uw gegevens digitaal zijn opgeslagen. Hierdoor kunt u de definitieve 
prothese af laten stemmen op de immediaat prothese als u bijvoorbeeld tevreden was over de 
opstelling van de tanden.  

Hierdoor hoeft uw uiterlijk en gebit indien gewenst, nauwelijks te veranderen. 
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Behandeling klikgebit op bestaande steg of locators   

EEN KLIKGEBIT OP BESTAANDE STEG OF LOCATORS  
Bent u uw klikgebit kwijt, bent u toe aan een nieuwe of functioneert de oude prothese niet meer? Er 
zijn verschillende redenen om een nieuwe klikgebit te laten aanmeten. Met de nieuwste innovaties 
heeft u vele en nieuwe voordelen, waarbij veelal betere resultaten worden behaald.  

HET MAKEN VAN UW KLIKGEBIT  
Met een AvaDent prothese heeft u het voordeel dat de vorm en opstelling van uw vorige prothese 
overgenomen kunnen worden. Wellicht bevalt de kleur, de stand of de vorm van uw huidige situatie 
niet helemaal, dan kan dit worden aangepast bij het vervaardigen van uw nieuwe klikgebit. Met uw 
wensen wordt rekening gehouden.  

VOOR EEN AVADENT PROTHESE KUNNEN ONDERSTAANDE BEHANDELINGEN WORDEN 
UITGEVOERD: 

INTAKE GESPREK  
Uw persoonlijke gegevens, medicijngebruik en gegevens over uw gezondheid worden genoteerd. De 
situatie in uw mond wordt bekeken en besproken en er wordt een behandelplan opgesteld. U 
ontvangt een offerte aangaande de kosten van de totale behandeling en indien nodig wordt ook de 
aanvraag voor de vergoeding van de zorgverzekering in orde gemaakt. De praktijk heeft over het 
algemeen met veel zorgverzekeraars een overeenkomst waardoor het aanvragen van deze 
behandelingen tot een minimum beperkt kan worden.  

HET MAKEN VAN EEN INTRA ORALE SCAN EN BEETBEPALING  
Afhankelijk van uw huidige situatie wordt het juiste behandelplan voor een scan bepaald. Er zijn 
hierbij twee situaties mogelijk:  

U heeft al een prothese 
Uw huidige prothese zal worden gebruikt om opnieuw uw beet vast te leggen. Eerst wordt er een 
nieuwe afdruk met uw huidige prothese gemaakt en wordt uw kaak met steg of locators ingescand 
met een intra orale scanner. Vervolgens worden uw wensen besproken door te kijken naar hoeveel 
tanden er zichtbaar moeten zijn tijdens het lachen en in rust. Daarnaast wordt er vastgelegd op 
welke manier u uw kiezen op elkaar zet tijdens het kauwen en bekijken we de lippen en wangen. 
Vervolgens worden de kleur en vorm van de tanden uitgezocht en uw wensen van de opstelling van 
de tanden besproken. Indien u tevreden was met de opstelling en het uiterlijk van uw “oude” 
prothese dan kan deze worden overgenomen in de nieuwe AvaDent prothese. Tot slot worden al 
deze gegevens ingescand en krijgt u na afloop van uw behandeling de “oude” prothese weer mee 
naar huis. Met deze data en uw wensen wordt uw AvaDent prothese gemaakt. 

De behandeling duurt ca. 40 min.   

Geen prothese 
Er wordt een intra orale scan gemaakt van uw huidige kaak en steg of locators. Daarnaast zullen er 
een aantal gegevens worden opgemeten en worden uw wensen van de opstelling van de tanden 
besproken. Met deze data en uw wensen wordt uw pasprothese gemaakt.  
 
De behandeling duurt ca. 50 min.   8 
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EVENTUELE PASFASE 
Met behulp van de pasprothese worden uw wensen nogmaals besproken. Er wordt o.a. gekeken naar 
hoeveel tanden er zichtbaar moeten zijn tijdens het lachen en in rust. Ook wordt er bekeken op 
welke manier u uw kiezen op elkaar zet tijdens het kauwen en bekijken we de lippen en wangen. 
Vervolgens worden de kleur en vorm van de tanden bekeken en uw wensen van de opstelling 
besproken. 

De behandeling duurt ca. 50 min.  

PLAATSEN KLIKPROTHESE 
De AvaDent klikgebit wordt geplaatst over uw bestaande steg of locators. Het kan in het begin even 
wennen zijn. Indien nodig kunnen er nog wijzigingen worden doorgevoerd.  

De behandeling duurt ca. 25 min. 

NACONTROLE 
In de meeste gevallen went u snel aan uw nieuwe prothese en kunt u zonder problemen de prothese 
blijven dragen. Mocht u toch last blijven houden van klachten, dan kunt u uiteraard een afspraak 
maken om de problemen te laten verhelpen.  

JAARLIJKSE CONTROLE 
Laat jaarlijks uw klikgebit en uw mond controleren. Het kan voorkomen dat in de loop van de tijd uw 
kaak slinkt en dat er wijzigingen doorgevoerd dienen te worden. Mocht u in de toekomst de prothese 
moeten laten vervangen, dan heeft u met de AvaDent prothese een digitale back-up. Hierdoor hoeft 
uw uiterlijk en de opstelling van het kunstgebit niet te veranderen wanneer er een nieuw kunstgebit 
gemaakt dient te worden. 
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Behandeling klikgebit op nieuwe steg   

EEN KUNSTGEBIT OP IMPLANTATEN  
Een implantaat wordt vaak geplaatst als u bijvoorbeeld klachten houdt doordat uw kaak blijft slinken.  
Hierdoor wordt uw onderkaak minder hoog en gaat uw kunstgebit steeds losser zitten. Hierdoor gaat 
het kunstgebit schuiven en kan het extra klachten opleveren voor uw tandvlees.  

Uw tandarts kan beoordelen of vervanging of aanpassing van uw huidige kunstgebit noodzakelijk en 
mogelijk is. Zo niet dan kan er gekozen worden voor het plaatsen van implantaten. Indien de tandarts 
zelf niet implanteert kan u worden doorverwezen naar een tandarts-implantoloog of kaakchirurg. 
Voordat er een nieuw kunstgebit gemaakt wordt, dienen eerst de implantaten geplaatst te worden.  

Bij bijna iedereen is het mogelijk om implantaten te plaatsen, al gelden er voor een goed resultaat 
wel een aantal voorwaarden. Zo moet er bijvoorbeeld genoeg kaakbot aanwezig zijn en is het van 
belang dat uw kaakbot en tandvlees gezond zijn. Roken en overmatig alcoholgebruik kunnen het 
succes van implanteren nadelig beïnvloeden.  

VOOR HET PLAATSEN VAN IMPLANTATEN KUNNEN ONDERSTAANDE BEHANDELINGEN WORDEN 
UITGEVOERD: 

INTAKE 
Om te beginnen vult u een gezondheidsvragenlijst in en neemt u deze door met uw tandarts-
implantoloog of kaakchirurg. Voor het welslagen van de behandeling is het belangrijk dat we inzicht 
hebben in uw gezondheid. Gebruik van medicijnen, complicaties of medische problemen bij eerdere 
tandheelkundige behandelingen en eventuele allergieën kunt u op de vragenlijst aangeven. Na het 
invullen en bespreken van deze vragenlijst wordt uw mondholte gecontroleerd. Ook wordt er een 
röntgenfoto van uw kaken gemaakt. Aan de hand van het onderzoek en de foto’s maakt de tandarts-
implantoloog of kaakchirurg een behandelplan. Dit plan wordt met u besproken. Aarzel niet om extra 
toelichting of aanvullende informatie te vragen. 

Als uw zorgverzekeraar de implantaatbehandeling vergoedt, vult de tandarts-implantoloog of 
kaakchirurg samen met u de nodige (aanvraag)formulieren in. Aan het einde van het bezoek wordt 
de afspraak gemaakt voor het plaatsen van de implantaten.  

IMPLANTOLOGIE 
Tijdens de behandeling worden de implantaten geplaatst. Deze behandeling duurt ongeveer één uur. 
U krijgt een plaatselijke verdoving.  Als de implantaten in uw onderkaak zijn geplaatst, wordt er een 
tijdelijke opbouw op het implantaat geplaatst. Deze opbouw zal door het tandvlees heen steken. 
Eventueel kan er voor gekozen worden om de opbouw in een vervolgafspraak te laten plaatsen. Dan 
wordt eerst het tandvlees met hechtingen gesloten en wordt na een rustperiode, tijdens een tweede 
afspraak de opbouw geplaatst. Hierna volgt wederom een korte rustperiode. 

RUSTPERIODE 
Na het aanbrengen van de implantaten volgt een rustperiode van twee tot vijf maanden. Zo krijgt het 
bot de gelegenheid rond het implantaat vast te groeien. Eén tot twee weken na de eerste  
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behandeling worden de hechtingen verwijderd en wordt de situatie in de mond gecontroleerd. Uw 
huidige kunstgebit wordt aangepast aan de nieuwe situatie en kan de gehele rustperiode gewoon 
worden gedragen.   

VERVOLGBEHANDELING VOOR HET MAKEN VAN HET KLIKGEBIT 
Uw tandvlees is nu mooi genezen en de definitieve opbouw kan geplaatst worden. Met een AvaDent 
prothese heeft u het voordeel dat de vorm en opstelling van uw vorige prothese overgenomen 
kunnen worden. Wellicht bevalt de kleur, de stand of de vorm van uw huidige situatie niet helemaal, 
dan kan dit worden aangepast bij het vervaardigen van uw nieuwe klikgebit. Met uw wensen wordt 
rekening gehouden. Daarnaast kan het vervaardigen van de nieuwe steg en het klikgebit tegelijk 
worden uitgevoerd, in plaats dat men eerst de steg moet maken om vervolgens terug te komen om 
de prothese te maken. Dit bespaart u veel tijd.   

VOOR EEN AVADENT PROTHESE KUNNEN ONDERSTAANDE BEHANDELINGEN WORDEN 
UITGEVOERD: 

HET MAKEN VAN EEN INTRA ORALE SCAN EN BEETBEPALING  
Uw huidige prothese zal worden gebruikt om opnieuw uw beet vast te leggen. Eerst wordt er een 
nieuwe afdruk met huidige prothese gemaakt en wordt uw kaak met ingescand met een intra orale 
scanner. Daarnaast worden uw wensen besproken door te kijken naar hoeveel tanden er zichtbaar 
moeten zijn tijdens het lachen en in rust. Ook wordt er vastgelegd op welke manier u uw kiezen op 
elkaar zet tijdens het kauwen en bekijken we de lippen en wangen. Vervolgens worden de kleur en 
vorm van de tanden uitgezocht en uw wensen van de opstelling van de tanden besproken. Indien u 
tevreden was met de opstelling en het uiterlijk van uw “oude” prothese dan kan deze worden 
overgenomen in de nieuwe AvaDent prothese.  Tot slot worden al deze gegevens ingescand en krijgt 
u na afloop van uw behandeling de “oude” prothese weer mee naar huis. 
Met deze data en uw wensen wordt uw AvaDent prothese gemaakt.   

De behandeling duurt ca. 50 min. 

PLAATSEN STEG EN KLIKGEBIT 
Eerst worden de kapjes van de implantenten geschroefd om daarop vervolgens de steg vast te 
schroeven. Het AvaDent klikgebit wordt geplaatst over uw nieuwe steg. Het kan in het begin even 
wennen zijn. Indien nodig kunnen er nog wijzigingen worden doorgevoerd.  

De behandeling duurt ca. 25 min. 

NACONTROLE 
In de meeste gevallen went u snel aan de nieuwe prothese en kunt u zonder problemen de prothese 
blijven dragen. Mocht u toch last blijven houden van klachten, dan kunt u uiteraard een afspraak 
maken om de problemen te laten verhelpen.  

JAARLIJKSE CONTROLE 
Laat jaarlijks uw kunstgebit en uw mond controleren. Het kan voorkomen dat in de loop van de tijd 
uw kaak slinkt en dat er wijzigingen doorgevoerd dienen te worden. Mocht u in de toekomst de 
prothese moeten laten vervangen, dan heeft u met de AvaDent prothese een digitale back-up. 
Hierdoor hoeft uw uiterlijk en de opstelling van het kunstgebit niet te veranderen wanneer er een 
nieuw kunstgebit gemaakt dient te worden.  11 

mailto:kantoor@tandarstjeuckennelemans.nl
http://www.tandartsjeuckennelemans.nl/


 

Raadhuisstraat 76 - 5161 BJ Sprang-Capelle T: 0416-276591        kantoor@tandarstjeuckennelemans.nl -   www.tandartsjeuckennelemans.nl 
Jeucken AGB 12071005 Bignummer 79043896102 – Nelemans AGB 12069071 Bignummer 59043896402 

Behandeling partiële prothese 

EEN PARTIËLE PROTHESE  
Om allerlei redenen kunt u uw eigen tanden of kiezen verliezen (tandbederf, trauma). Als een aantal 
tanden of kiezen ontbreekt, kan een gedeeltelijke (partiële) prothese worden toegepast. Deze zorgt 
ervoor dat u beter kunt bijten, kauwen en spreken. De partiële prothese kan ook het uiterlijk van uw 
gebit verbeteren. Bovendien wordt met een partiële prothese voorkomen dat uw andere natuurlijke 
tanden scheef gaan staan of verplaatsen. Indien u een tand bent verloren of dat de 
tandarts/kaakchirurg heeft samen met u besloten uw tand(en) en/of kiezen deels te trekken wordt er 
gestart met het aanmeten van uw partiële prothese. 

HET MAKEN VAN UW PARTIËLE KUNSTGEBIT  
Met een AvaDent prothese heeft u het voordeel dat de vorm en opstelling van uw vorige prothese 
overgenomen kunnen worden. Wellicht bevalt de kleur, de stand of de vorm van uw huidige situatie 
niet helemaal, dan kan dit worden aangepast bij het vervaardigen van uw nieuwe kunstgebit. Met uw 
wensen wordt rekening gehouden.  

VOOR EEN PARTIËLE PROTHESE KUNNEN ONDERSTAANDE BEHANDELINGEN WORDEN 
UITGEVOERD: 

INTAKE GESPREK  
Uw persoonlijke gegevens, medicijngebruik en gegevens over uw gezondheid worden genoteerd. De 
situatie in uw mond wordt bekeken en besproken en er wordt een behandelplan opgesteld. U 
ontvangt een offerte aangaande de kosten van de totale behandeling en indien nodig wordt ook de 
aanvraag voor de vergoeding van de zorgverzekering in orde gemaakt. De praktijk heeft over het 
algemeen met veel zorgverzekeraars een overeenkomst waardoor het aanvragen van deze 
behandelingen tot een minimum beperkt kan worden.   

HET MAKEN VAN EEN INTRA ORALE SCAN EN BEETBEPALING  
Afhankelijk van uw huidige situatie wordt het juiste behandelplan voor een scan bepaald. Er zijn 
hierbij twee situaties mogelijk:  

Er worden tanden getrokken  
Voordat de tandarts-implantoloog/kaakchirurg uw tand(en) trekt, wordt er een intra orale scan van 
uw gebit en een beetbepaling gemaakt. Deze scan dient als basis voor het vervaardigen van het 
partiële kunstgebit. Met een AvaDent partiële prothese heeft u het voordeel dat de vorm en 
opstelling van uw vorige prothese overgenomen kunnen worden. Wellicht bevalt de kleur, de stand 
of de vorm van uw huidige situatie niet helemaal, dan kan dit worden aangepast bij het vervaardigen 
van uw nieuwe kunstgebit. Met uw wensen wordt rekening gehouden.  

Er hoeven geen tanden te worden getrokken of tanden zijn al getrokken 
Door middel van de intra orale scanner wordt uw gebit ingescand. Ook wordt er vastgelegd op welke 
manier u uw kiezen op elkaar zet tijdens het kauwen en bekijken we de lippen en wangen. 
Vervolgens worden de kleur en vorm van de tanden uitgezocht en uw wensen van de opstelling van 
de tanden besproken.  Met deze data en uw wensen wordt uw AvaDent partiële prothese gemaakt.  

De behandeling duurt ca.40 min.  
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PLAATSEN PARTIËLE PROTHESE 
 

Plaatsen partiële prothese bij het trekken van de tanden en kiezen   
Het partiële kunstgebit wordt 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 zich als een soort verband over de wonden plaatst. 
Als u het resultaat in de spiegel bekijkt zal het er waarschijnlijk 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. U dient de partiële prothese minimaal 24 uur in te houden. 

Plaatsen partiële prothese wanneer er geen tanden of kiezen getrokken worden 
De AvaDent prothese wordt geplaatst. Het kan in het begin even wennen zijn. Indien nodig kunnen er 
nog wijzigingen worden doorgevoerd.  

De behandeling duurt ca. 15 min. 

NACONTROLE INDIEN TANDEN ZIJN GETROKKEN 
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.  

NACONTROLE INDIEN ER GEEN TANDEN ZIJN GETROKKEN 
In de meeste gevallen went u snel aan de nieuwe partiële prothese en kunt u zonder problemen de 
prothese blijven dragen. Mocht u toch last blijven houden van klachten, dan kunt u uiteraard een 
afspraak maken om de problemen te laten verhelpen.  

JAARLIJKSE CONTROLE 
Laat jaarlijks uw kunstgebit en uw mond controleren. Het kan voorkomen dat in de loop van de tijd 
uw kaak slinkt en dat er wijzigingen doorgevoerd dienen te worden. Mocht u nog meer tanden 
verliezen, dan heeft u het voordeel dat u met de AvaDent partiële prothese een digitale back-up 
heeft. Hierdoor is het uitbreiden van een partiële prothese binnen 1 jaar heel eenvoudig. Daarnaast 
is deze back-up ook handig als u bijvoorbeeld ooit naar een volledige prothese moet. Uw uiterlijk en 
de opstelling van uw gebit hoeft indien gewenst, hierdoor nauwelijks te veranderen.    
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GARANTIEBEPALING REFREZH; 

Bekijk de volledige bepaling in onze algemene – en leveringsvoorwaarden. In het kort is de 
garantiebepaling van Refrezh als volgt: 

 

14 dagen uitproberen 

Wanneer onze DDT-er de behandeling uitvoert, hanteren wij een 14 dagen niet goed geld terug 
beleid op techniekkosten. Behandelkosten zijn uitgesloten. 

 

5 jaar garantie 

Door gebruik van de nieuwste productietechnieken en automatisering kunnen wij 5 jaar garantie op 
productiefouten geven. Gebruiksschade en –slijtage zijn uitgesloten en jaarlijkse controle van de 
patiënt is verplicht 

 

Tanduitbreuk niet mogelijk 
 
Mocht er in het eerste jaar een breuk of scheur in de prothese ontstaan, dan valt dit bij normaal 
gebruik onder de garantieregeling. Veranderingen van de kaak en beschadigingen zijn uitgesloten van 
garantie. 
 

15 

mailto:kantoor@tandarstjeuckennelemans.nl
http://www.tandartsjeuckennelemans.nl/


 

Raadhuisstraat 76 - 5161 BJ Sprang-Capelle T: 0416-276591        kantoor@tandarstjeuckennelemans.nl -   www.tandartsjeuckennelemans.nl 
Jeucken AGB 12071005 Bignummer 79043896102 – Nelemans AGB 12069071 Bignummer 59043896402 

 

 

Origineel op origineel garantie 

Wanneer u een prothese op een nieuwe supra structuur bij ons afneemt dan geven wij origineel op 
origineel garantie. 

 

Immediaat- en noodprotheses 

Immediaat- en noodprotheses vallen standaard buiten de garantievoorwaarden. Van de meeste 
zorgverzekeringen mag een noodprothese na drie maanden worden gerebased en na zes maanden 
worden vervangen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de zorgverzekering van uw patiënt. 

 

Laag vervangingstarief  

Wij hanteren een voordelig vervangingstarief in het geval van breuk door schuld of een kwijtgeraakte 
prothese. 
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