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Als u een kunstgebit nodig heeft of een slecht 
passend of verouderd kunstgebit bezit, dan kan 

Tandprothetische Praktijk Feukkink u helpen.  
U kunt zonder verwijzing een afspraak maken voor 

de oplossing tegen pijn en ongemakken en een 
lach die gezien mag worden.

Wij weten 
alles van  

kunstgebitten

Wat is een 
tandprotheticus? 
De tandprotheticus is dé 
expert voor het aanmeten 
en vervaardigen van 
protheses die uit de mond 
zijn te nemen. Of het nu 
gaat om een volledig 
kunstgebit, een gedeeltelijke 
of partiële prothese, een 
overkappingsprothese  
op wortels of implantaten. 
Tandprothetische Praktijk 
Feukkink oefent een 
wettelijk erkend beroep uit  
en heeft zowel de nieuwste  
technische als medische  
kennis. Onze tandprotheticus  
werkt samen met een 
aantal gediplomeerde 
tandtechnici aan uw nieuwe 
gebitsprothese, vanaf het 
eerste bezoek tot en met  
het plaatsen.

Onze werkwijze
Het vervaardigen van een 
gebitsprothese is puur hand-
werk. Samen met u zoeken we 
 naar oplossingen tegen pijn 
en ongemakken en maken 
een zo goed mogelijke ge-
bitsprothese die precies bij 
u past. Wij zorgen ervoor dat 
uw lach gezien mag worden.



Hoe gaat de 
behandeling  
in zijn werk?

4 Pasprothese 
Tijdens deze afspraak controleren we 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. Op dit moment kunnen 
er nog wijzigingen worden aangebracht.

5  Plaatsen van de prothese 
De prothese is klaar en wij plaatsen deze 
in uw mond. Uw nieuwe kunstgebit wordt 
gecontroleerd op esthetiek en pijnplaatsen. 
Ook uw spraak wordt gecontroleerd.

6 Nacontrole 
Wij controleren de pasvorm en functie van 
het kunstgebit en zullen waar nodig enkele 
correcties uitvoeren. In principe is na deze 
controle de behandeling afgerond en komt 
u jaarlijks terug voor de reguliere controle. 
Mocht er echter na verloop van tijd toch een 
pijnplekje ontstaan, dan bieden wij u gratis 
nazorg zolang als nodig is.

1 Intake en eerste afdrukken 
Tijdens dit bezoek worden de eerste afdrukken van de  
beide kaakdelen gemaakt. Met deze proefafdrukken 
worden voor u afdruklepels op maat gemaakt. 

2 Definitieve afdrukken 
Met behulp van de speciaal voor u gemaakt lepels  
worden de definitieve afdrukken van uw beide kaak-
delen gemaakt. Hiermee worden de randlengte en  
de pasvorm van uw nieuwe kunstgebit vastgelegd.

3 Beetbepaling 
Met een beetbepaling kunnen wij zien hoe de kaken 
ten opzichte van elkaar staan en hoeveel ruimte er in 
de mond aanwezig is voor de prothese. We overleggen 
ook over uw esthetische wensen en bepalen samen 
met u de kleur en vorm van de te gebruiken tanden.  
Het is goed om, indien gewenst, foto’s van vroeger mee 
te nemen, zodat er een natuurlijk eindresultaat ontstaat.

De behandeling voor het vervaardigen 
van een nieuw kunstgebit bestaat 
doorgaans uit een zestal afspraken:

Waarvoor 
kunt u bij  
ons terecht?

Advies/informatie

Beoordeling van de 
huidige prothese en 
mondholte

Reparatie en aanpassing 
van het kunstgebit

Vernieuwing van  
een kunstgebit

Een gedeeltelijk 
kunstgebit, plaatje

Een kunstgebit op 
implantaten, klikgebit

Verwijzing voor het 
trekken (extractie) van 
uw tanden en kiezen 
of het plaatsen van 
implantaten

Nazorg
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Zorgverzekering
De kosten voor een tandprotheticus zijn  
opgenomen in het pakket van uw zorg- 
verzekeraar. Een groot deel wordt vergoed 
vanuit de basisverzekering, een deel zult 
u zelf moeten betalen als ‘eigen bijdrage’, 
tenzij u een aanvullende tandverzekering 
heeft.  Vraag uw tandprotheticus of uw 
zorgverzekeraar naar de details.

Garantie en nazorg
Uw kunstgebit is met zorg vervaardigd om 
een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. 
Wij geven u één jaar garantie op materiaal 
en verwerkingsfouten. Pasvorm problemen 
als gevolg van natuurlijke resorptie vallen 
buiten de garantie. Vijl of slijp nooit aan uw 
kunstgebit, hierdoor vervalt de garantie. 

Meningsverschillen
Heeft u een meningsverschil met uw  
tandprotheticus en kunt u dat niet samen 
oplossen? Als u vindt dat uw tandprothe-
ticus aantoonbaar in gebreke is gebleven, 
vraag dan de Organisatie van Nederlandse 
Tandprothetici om bemiddeling:

Organisatie van Nederlandse Tandprothetici 
Postbus 1312, 2130 EK  Hoofddorp
tel. (023) 303 46 20, e-mail: kc@ont.nl


