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Kronen &
Bruggen
Kronen en bruggen zijn bedoeld als duurzame
vervangingen voor tanden en kiezen. Ze
benaderen de oorspronkelijke vorm, sterkte
en functie zoveel mogelijk.
Wat is een kroon?
Een kroon is een kapje van Keramiek en/of
porselein dat precies over een afgeslepen tand
of kies past. Het kapje zit op de tand of kies
vastgelijmd. Door een kroon krijgt de tand of
kies zijn oorspronkelijke vorm, sterkte en
functie weer terug.

van de tand of kies verloren zijn gegaan.
2. Preventief als breuk dreigt door barsten
en/of een afgestorven zenuw.
3. Verbeteren van het uiterlijk. Meestal gaat het
daarbij om verkleurde en/of slecht gevormde
tanden of kiezen die voor in de mond staan.

Wat is een brug?
Een brug wordt gemaakt ter vervanging van één
of meer ontbrekende tanden en/of kiezen. Een
brug zit vast aan twee of meer pijlers. Dat zijn
kronen aan weerszijden van de open ruimte van
de ontbrekende tand of kies. Een brug bestaat uit
twee of meer kronen die op pijlers passen en een
brugtussendeel. Het tussendeel bestaat uit één of
meer kunsttanden en/of kiezen die op de plaats
van de open ruimte komen.
Wanneer kan een brug nodig zijn?
1. Om beter te kunnen kauwen.
2. Verbetering van het uiterlijk.
3. Om te voorkomen dat tanden en kiezen scheef
gaan staan en/of gaan uitgroeien.

Wanneer kan een kroon nodig zijn?
1. Bij onvoldoende houvast voor een vulling.
Door tandbederf of breuk kan een groot deel

Als tanden en kiezen ontbreken, kunnen de
tanden of kiezen van de andere kaak in de

richting van de open ruimte groeien. Ook kunnen
de tanden of kiezen aan weerszijden van de open
ruimte naar elkaar toe groeien, waardoor ze
scheef gaan staan. Vaak is een implantaat een
aantrekkelijk alternatief voor een brug.

Van welk materiaal zijn kronen en bruggen
gemaakt?
Kronen van keramiek / porselein kunnen in
veel situaties worden toegepast. Door nieuwe
technieken is de kans op breuk vrijwel
uitgesloten. Het materiaal is tandkleurig en
ziet er zeer natuurgetrouw uit.
Hoe verloopt de behandeling van een
kroon of een brug?
De behandeling van een kroon of brug
verloopt in stappen. Hiervoor zijn twee
bezoeken nodig.
1ste afspraak
* Afslijpen van de tand of kies
Dit gebeurt met plaatselijke verdoving.
* Afdruk maken
* Noodkroon
* Kleur bepalen

Soms wordt u geadviseerd de kleur vorm en
structuur van de kroon in het tandtechnisch
laboratorium te laten bepalen. Vooral voor
frontkronen is dit aan te raden
2de afspraak
* Vastzetten
Bij de laatste afspraak passen we de kroon of
brug in uw mond en zetten hem vast.
Opbouw (stiftkroon)
Als uw tand of kies te weinig houvast biedt
voor een kroon of brug, moet eerst een
opbouw gemaakt worden. Er wordt dan een
stift in het wortelkanaal vast gelijmd. Daarna
komt de kroon of brug over de opbouw heen.
Onderhoud van kronen en bruggen
De dagelijkse mondhygiëne is bij kronen en
bruggen extra belangrijk. Vooral het tandvlees
rondom de kroon of brug moet u goed
reinigen. Denk ook aan de rand van de kroon
of brug. Daarop kan gemakkelijk
tandplak achterblijven. Plak veroorzaakt
gaatjes langs de rand van uw kroon of brug en
ontsteking van het tandvlees. Poets dit gebied
zorgvuldig met een zachte tandenborstel en
gebruik tandenstokers, ragers en/of
flossdraad. Wij, of een mondhygiëniste,
kunnen u hierbij adviseren.

Wat kost een kroon?
Inclusief foto en andere bijkomende kosten
meestal ongeveer € 510,=.(2015) Het is echter
verstandig even te vragen. Soms zijn er
bijzondere omstandigheden zoals een
wortelstift of bijzondere esthetische eisen.
Wat kost een brug?
De kosten voor een brug hangen af van de
soort brug en het aantal tanden en kiezen dat
moet worden vervangen. Kort door de bocht :
aantal delen maal € 500,=
Worden kronen en bruggen door de
verzekering vergoed?
De vergoedingen variëren per verzekering. In
de polis van uw ziektekostenverzekering staat
op welke vergoedingen u recht heeft.
Opbeltijden:
Ma t/m donderdag:
08:00u – 08;30u.
13:00u.- 13:30u.
17:00u – 18:00u.

Vrijdag:
08:00u. – 08:30u
12:00u – 13:00u.
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