
 

Prothese behandeltraject 
___________________________________________________________________  

In deze brochure kunt u alle informatie vinden over het behandeltraject voor een gebitsprothese.  
 
Het kan zijn dat u voor het eerst een prothese krijgt, of in aanmerking komt voor een nieuw 
gebitsprothese.  
 
Extractie en eerste prothese  
U heeft een behandeling gehad waarbij een of meerdere gebitselementen zijn getrokken. Op dit 
moment heeft u nog een gaasje in uw mond waarop u moet bijten. Dit is vooral bedoeld om de 
bloeding van de wond te stoppen. Na het trekken van u tanden of kiezen heeft u een noodprothese 
gekregen. U dient de noodprothese de eerste 24 uur in te houden.  
 
Houdt rekening met het volgende: 

• Na het trekken van een gebitselement kan er eventueel een zwelling optreden. Deze 
zwelling zal na drie dagen het grootst zijn en daarna weer langzaam afnemen. Dit is een 
normaal gevolg van de ingreep.  

• De komende weken zal de wond gaan genezen en zullen eventuele (pijn) klachten 
afnemen. Probeer ondanks eventuele pijn uw gebit goed te blijven poetsten. Dit kan 
gewoon aan de kant van de extractie, maar vermijd in de eerste dagen de wond tijdens 
het poetsen.  

• De eerste 24 uur adviseren wij om niet te spoelen. Begin een dag na de behandeling te 
spoelen met zout water. 2 theelepels zout oplossen in een half glas lauwwarm water en 
gedurende 14 dagen tweemaal daags spoelen. Drink niet te warme dranken zoals hete 
koffie en thee. U kunt het beste water drinken.  

• De eerste 24 uur wordt roken afgeraden.  
• De verdoving zal de komende uren uitgewerkt raken. Mocht u pijn verwachten, dan kunt 

u het beste 2 uur na de behandeling een pijnstiller innemen. Pijnstilling werkt beter als u 
het regelmatig inneemt, dat wil zeggen om de zes á acht uur (3 á 4 maal per dag). 
Paracetamol werkt in het algemeen afdoende. U kunt het beste beginnen met twee 
stuks en iedere 6 uur bij aanhoudende pijn 2 stuk á 500 mag nemen.  

• Bent u aangewezen op een antistollingsmedicijn en bent u ingesteld door de 
trombosedienst, dan dient u volgens voorschrift uw medicijnen weer te gebruiken.  

• Als u last heeft van een nabloeding, de pijn aanhoudt of u heeft hoge koorts, dan kun u 
even bellen naar een van onze vestigingen voor advies. 

• Na het plaatsen van de prothese wordt aangeraden om te beginnen met zachte voeding. 
Naarmate het beter gaat, kunt u de stevigheid van het voedsel weer opbouwen. 

 
Drukplek  
U zult last krijgen van drukplekken. Het is het beste om dan even contact met ons op te nemen en 
een afspraak te maken om de prothese op die plekken aan te laten passen.  



Rebasing  
Na dagen of weken gaat de kaak slinken waardoor de prothese los kan gaan zitten. Indien de 
prothese na twee maanden nog steeds los zit, dan zullen we de pasvorm moeten aanpassen. 
 
Definitieve prothese  
Afhankelijk van uw verzekering krijgt u na ongeveer 6 maanden een definitieve prothese. Dit zal in 
een aantal behandelingen gebeuren bij Kunstgebit Zorgcentrum. De duur van de behandelingen 
bedragen ongeveer 30 tot 45 minuten. Afhankelijk van de behandelingen heeft u tussen de 5 en 7 
afspraken nodig.  
 
1e afspraak  
Hier wordt een afdruk genomen waarmee wij de situatie van uw kaak kunnen analyseren. Aan de 
hand van dit gegeven maken wij individuele afdruklepels.   
 
2e afspraak  
Met behulp van de individuele afdruklepels wordt een definitieve afdruk genomen waarmee de 
pasvorm van uw prothese wordt bepaald. Aan de hand van dit gegeven worden er beet 
registratieplaten gemaakt.  
 
3e afspraak  
Met behulp van de beet registratieplaten zullen wij uw beet bepalen. In deze fase wordt de vorm en 
kleur van de tanden en kiezen samen met u bepaald en zullen wij de eventuele fouten van uw oude 
prothese corrigeren voor de nieuwe prothese.  
 
4e afspraak  
Er wordt gekeken naar de stand van de tanden en kiezen. U krijgt een beter beeld van hoe de 
prothese eruit komt te zien. Bij deze afspraak kunt u eventueel iemand meenemen die kan 
meebeslissen. Wanneer het gebit niet voldoet aan uw wensen, dan zal deze aangepast worden. Er 
wordt eventueel een aparte afspraak hiervoor gemaakt. Als zowel de behandelaar als uzelf tevreden 
zijn, dan zal de pasprothese verwerkt worden tot een definitieve gebitsprothese.  
 
5e afspraak  
Hier wordt uw nieuwe prothese geplaatst. Er wordt gelet op mogelijke drukplekken en deze worden 
dan direct verwijderd. Na het plaatsen van uw prothese voelt uw mond meestal ‘vol’ aan. Dit komt 
omdat uw kaak even moet wennen aan uw nieuwe prothese. Het indragen van een nieuwe 
gebitsprothese zal 3 á 4 weken duren. U zult toelichting krijgen over het onderhouden en gebruiken 
van uw nieuwe gebitsprothese. Twee weken na het indragen van de nieuwe prothese wordt een 
vervolgafspraak gemaakt voor de nazorg.  
U heeft een nieuw prothese ontvangen waar u ongetwijfeld veel plezier aan zal gaan beleven.  
 
6e afspraak  
Hier worden uw ervaringen met de nieuw prothese geëvalueerd en ook wordt de prothese in zijn 
geheel gecontroleerd. Verder wordt er een jaarlijkse controle afspraak gemaakt welke dient ter 
voorkoming van problemen. Ook zal er een adviesgesprek plaatsvinden bij een mondhygiënist. U 
krijgt inlichting over het jaarlijkse onderhoud bij de mondhygiënisten.  

 
 
 
 
 
 



U heeft een nieuw prothese ontvangen waar u ongetwijfeld veel plezier aan zal gaan beleven. Wel is 
het verstandig om bij de onderstaande punten stil te staan:  
  
 

- U zal even moeten wennen aan de nieuwe prothese. Daar is de 6 weken indraagperiode voor 
bedoeld. Indien u steeds last krijgt van dezelfde plek, dan kan het zijn dat dit een drukplek is 
van de prothese op de kaak. U kunt dan even contact met ons op nemen en een afspraak 
maken om de prothese op die plek te laten controleren of aanpassen.   

- Het kan ook voorkomen dat eten en drinken met de nieuwe prothese anders smaakt dan 
voorheen. In de meeste gevallen zal dit na verloop van tijd weer herstellen.  

- Wij raden het aan om de prothese ‘s nachts uit te doen, maar het is toegestaan om de 
prothese in te houden indien u dit prettiger vindt.  

- Uw prothese kunt u het beste reinigen met Dentaal-Hygiëne, deze is verkrijgbaar bij uw 
behandelaar.  

- Indien u ’s nachts uw gebitsprothese uit doet, kunt u dit de gehele nacht in het bakje zetten, 
gevuld met water op kamertemperatuur. 

- Slechte onderhoud van de prothese kan de pasvorm negatief beïnvloeden. Leg daarom uw 
gebitsprothese niet in heet water, reinig nooit met bijtende en schurende middelen en leg de 
gebitsprothese niet droog weg. 

- Spoel de prothese na het eten af met schoon water. Wij adviseren u te beginnen met zacht 
voedsel, als dit goed gaat kunt u de stevigheid van het voedsel langzaam opbouwen.   

- Laat uw gebitsprothese jaarlijks controleren ter voorkoming van problemen.  
- De steg in de mond kunt u het beste 1x per dag schoonmaken met een elektrische 

tandborstel en tandpasta. U kunt ook gebruik maken van een ‘flosborstel’ om ook de 
onderkant van uw steg goed te kunnen schoonmaken.  

 
Rebasing  
Het is mogelijk dat uw gebitsprothese na verloop van tijd losser gaat zitten. Dit is het gevolg van het 
voortdurend slinken van de kaak. De pasvorm kan in dit geval door middel van rebasing worden 
aangepast. Daarbij wordt een nieuw laagje onder de bestaande prothese gemaakt waardoor het 
weer de juiste pasvorm krijgt.  Voor informatie over de mogelijkheden kunt u terecht bij een van 
onze behandelaars. 
 
Jaarlijkse controles  
Het is essentieel dat u elk jaar langs komt voor het behouden van de functionaliteit van uw 
gebitsprothese. Tijdens deze controle kunnen wij uw gebitsprothese grondig controleren om 
problemen te voorkomen. Voor een optimaal functionerende gebitsprothese kan gesteld worden dat 
deze na ongeveer 5 tot 7 jaar dient te worden vervangen.  
 
Garantie  
Uw gebitsprothese is met zorg vervaardigd om een zo optimaal mogelijk resultaat te bereiken. 
Kunstgebit Zorgcentrum B.V. geeft u één jaar garantie op uw vervaardigde gebitsprothese, mits de 
prothese op de juiste wijze onderhouden is. Pasvormproblemen als gevolg van natuurlijke resorptie 
(slinken van de kaak) vallen buiten de garantie.   
Let op: wij geven geen garantie op gebitsprotheses die niet bij Kunstgebit Zorgcentrum vervaardigd 
zijn, ook wanneer deze 1 jaar oud is!  
 
Vragen of opmerkingen  
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe gebitsprothese. Indien er nog vragen, onduidelijkheden of 
ongemakken aan uw gebitsprothese zijn, dan kunt u altijd bellen naar een van de vestigingen. Onze 
medewerkers staan u graag te woord. 


