
 

Nazorg op implantaten en klikgebit 
 

Tandartsen hebben een zogenaamde inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Dit 
betekent dat tandartsen verplicht zijn om de behandeling zo goed mogelijk uit te voeren. Ze 
moeten ervoor zorgen dat u bijvoorbeeld niet onnodig pijn lijdt en dat de behandeling zo goed 
mogelijk uitgevoerd wordt. Maar ze zijn niet verantwoordelijk voor het resultaat. Ze hoeven er 
geen garantie op te geven. Dat komt, omdat elk gebit anders is en het resultaat daardoor ook per 
persoon kan verschillen. Of een implantaat goed vastgroeit, is o.a. afhankelijk van uw 
medewerking (roken, slechte eigen mondzorg, medicijnen als bisfosfonaten). Als die onvoldoende 
is, kan de behandelaar daar geen verantwoording voor dragen. Mocht er onverhoopt iets misgaan, 
dan zal hij er niettemin alles aan doen om met u tot een oplossing te komen. 
 
De drukknoppen of de steg (hekje) kennen een garantie van 5 jaar tenzij invloeden van buitenaf 
zoals onzorgvuldige eigen verzorging en het dusdanig gebruiken van een prothese waarvoor het 
niet bedoeld is. Vijl of slijp nooit aan uw kunstgebit. Als u hierdoor de pasvorm verandert 
kunt u uiteraard geen aanspraak meer maken op garantie. Voorkom breuk in uw prothese door 
een handdoek in de wasbak te leggen als uw de prothese reinigt. 
Onder de garantie vallen, binnen het eerste jaar, de reparatie, opvulling (rebase) en, indien 
noodzakelijk, het opnieuw maken van de prothese.  
 
Tandheelkunde is een medisch beroep. Ondanks uiterste zorgvuldigheid van onze behandelaars 
kan de uitkomst van een behandeling nooit met volledige zekerheid worden voorspeld. Voor zover 
mogelijk zullen wij u vooraf op de hoogte stellen. 
 
De verantwoorde levensduur van een kunstgebit is vijf tot acht jaar. Dit kan individueel heel 
verschillend zijn. Zodra uw kunstgebitlos gaat zitten of pijn gaat doen, is het verstandig om contact 
op te nemen met de tandarts. Vaak kan de pasvorm met een nieuwe basis(voering) hersteld 
worden. Laat uw kunstgebit in elk geval jaarlijks controleren.  
 
Van u mag worden verwacht dat u de zorgverlener zo goed mogelijk  
informeert en meedenkt en meebeslist over de behandeling.  
En verder dat u de instructies en adviezen opvolgt en de geadviseerde leefregels in acht neemt. 
Dat betekent dat u in ieder geval een klacht aan uw prothese binnen 3 maanden rapporteert. 
  
Bij plaatsing van de prothese ontvangt u een uitgebreide instructie van de mondhygiënist 
betreffende: 
• reiniging van de prothese 
• poetsen van de constructie onder de prothese 
• indien nodig: rager voor onder de steg. 
 
U betaalt hiervoor 3 x het 5 minutentarief M 01. Het tarief per 5 minuten is € 11.85 (2016) 
De producten die u nodig heeft voor de eigen mondzorg krijgt u gratis. 
 
In het eerste jaar na plaatsing komt u elk kwartaal bij de mondhygiënist voor een controle van de  
implantaten en het tandvlees er om heen en uw eigen mondzorg. Aan het einde van het eerste jaar 
wordt een overzichtsröntgenfoto gemaakt. De situatie van uw implantaten en de omringende 
weefsels wordt dan met u besproken. 
Na 1 jaar wordt u opgeroepen door de implantoloogDe nazorgbehandelingen nadat de implantaten 
met de constructie en de prothese(s) zijn geplaatst, zijn vastgelegd in een richtlijn: 

Nulmeting 
Veranderingen in de toekomst worden vergeleken met deze nulmeting. De nulmeting is de eerste 
nazorgafspraak. 0-6 Maanden na plaatsen van de prothese of voorziening wordt er een afspraak 
gepland bij de mondhygiënist. In deze afspraak wordt een uitgebreide meting gedaan van de 



 

situatie van uw tandvlees met constructie. Verder worden 1 of 2 röntgenfoto's en een mondfoto 
gemaakt. De mondhygiënist legt uit hoe en waarmee u uw implantaten, constructie en prothese het 
beste verzorgd en oefent met u. Aan het einde wordt er een nieuwe afspraak gemaakt voor een 
volgende nazorgafspraak. 

De nazorg 
Voor nazorgafspraken komt u afwisselend bij de mondhygiënist en de tandarts.  
De mondhygiënist controleert uw mondzorg en controleert rondom de implantaten op plaque, 
tandsteen en ontstekingen aan uw tandvlees . 
De tandarts controleert op de pasvorm van de prothese, constructie en implantaten en de 
technische staat van de totaleconstructie. 

• Zit er geen plaque of tandsteen op het implantaat of constructie?  
Dan komt u 2 x per jaar voor nazorg, afwisselend bij mondhygiënist en tandarts. 

• Zit er wel plaque of tandsteen op uw implantaat of constructie?  
Dan komt u 3 tot 4 x per jaar voor nazorg bij de mondhygiënist en daarbij 1 x per jaar bij de 
tandarts voor controle. 

• Heeft u daarbij ook bloedend tandvlees, tandvleesontsteking, rondom de implantaten?  
Dan komt u 4 x per jaar voor nazorg terug en zijn de afspraken langer. 
Mogelijk wordt u in zo'n ernstige situatie verwezen naar een specialist. 

Een jaar na plaatsing van de implantaten met constructie wordt u opgeroepen door de 
implantoloog voor een controlebezoek.Tijdens dit bezoek zal er een nieuwe overzichts röntgenfoto 
gemaakt worden.  Deze wordt beoordeeld en vergeleken door de implantoloog en de tandarts. 
Afhankelijk van de situatie wordt er na 3 tot 6 jaar weer een röntgenfoto gemaakt. 

Kosten  
De totale kosten voor deze nul-meting zijn ongeveer € 70,-. (prijsniveau 2016) De kosten voor een 
nazorgbehandeling zijn ongeveer € 50 of lager (prijsniveau 2016). Als er aan de prothese of 
constructie iets veranderd moet worden door de tandtechnicus of tandarts dan is vergoeding 
afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Worden deze kosten uit de basisverzekering betaald, na 
aanvraag bij uw zorgverzekeraar, dan komt dit ten laste van uw eigen risico. De kosten voor deze 
nazorgbehandeling worden niet vergoed vanuit de basisverzekering.  Heeft u een aanvullende 
tandartsverzekering? Dan vergoedt de zorgverzekeraar dit (gedeeltelijk).   

Bijzonderheden 
Wij vragen van u dat u de instructies en adviezen opvolgt en de geadviseerde leefregels in acht 
neemt. Dat betekent dat u in ieder geval een klacht aan uw prothese binnen 3 maanden 
rapporteert. Bij niet navolgen van de controle-afspraken vergoeden de meeste zorgverzekeraars 
géén herstelbehandeling.  

Belt u ons alstublieft voor een bezoek als het tandvlees bloedt, de prothese pijn doet, of de 
prothese te strak of te los zit. We helpen u graag op tijd. 

 
Heeft u nog vragen? Mail dan naar praktijk@adding.nl of bel 0516-513739. 
 
Tandartsenpraktijk Adding  


