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Klikprothese
Klikprothese
Lange tijd was het "normaal" dat een
onderprothese los en oncomfortabel was.
Tegenwoordig kan echter met een kleine
ingreep bereikt worden dat een
onderprothese vast zit en comfortabel
functioneert.
Zoals vaak in de media kan worden gelezen
worden de kosten van implantaten, want daar
praten we over bij een klikprothese, bij
tandeloze mensen vergoed vanuit de
basisverzekering. Mits aan een aantal
voorwaarden wordt voldaan.
Welke voorwaarden

Om voor vergoeding in aanmerking te komen,
moet men minstens een jaar tandeloos zijn.
Verder moet er van een geslonken kaak
sprake zijn, maar dat is vrijwel altijd zo. In de
bovenkaak zijn de
verzekeringsmaatschappijen vaak wat
kritischer. Bij sommige verzekeraars moet
eerst een aanvraag worden ingediend.
Gezondheid
Na plaatsen van implantaten moeten deze
vastgroeien. Er zijn een aantal
omstandigheden bekend waarbij dit een
enkele keer minder goed verloopt. Vrijwel
altijd komt dit doordat de patiënt rookt, last
heeft van (ernstige) suikerziekte, of
anderszins een gestoorde wondgenezing
vertoont.
Wie voert de behandeling uit?
De meeste tandartsen implanteren niet zelf.
Dit komt voornamelijk omdat implantologie
niet in de opleiding tot tandarts zit, maar een
aparte specialisatie is. Wel zijn er een aantal
tandartsen die, na het volgen van cursussen,
zich hebben gespecialiseerd en zelf de
behandeling uitvoeren.
Onze maatschap voert deze behandeling
inmiddels sinds 2001 uit.

Deze specialisten kenmerken zich doordat zij
aan eisen voldoen op het gebied van ervaring,
nascholing en het geven van
cursussen en scholing.
Veel tandartsen die niet zelf implanteren
verwijzen naar deze specialisten.
Indien u niet zelf een tandarts heeft kunt u
zich ook zelf rechtstreeks tot ons wenden.
Wat gebeurt er als u een afspraak maakt?
Als u bij ons een afspraak maakt krijgt u in
eerste instantie een inschrijfformulier en een
gezondheidsvragenlijst thuisgestuurd. Tijdens
de afspraak wordt een röntgenfoto gemaakt,
en wordt u in detail verteld wat de
behandeling precies inhoud. U krijgt alle
informatie ook op schrift mee, met duidelijke
folders.
Als u alle informatie begrepen heeft, en er zijn
geen (medische) obstakels, beslist u of u een
klikprothese wilt of niet. De beslissing is
uiteraard aan u.
Voor een dergelijk uitgebreid consult wordt
30 minuten uitgetrokken.

Kosten:
Indien u aan de voorwaarden voldoet ( zie
kopje voorwaarden) zijn ALLE kosten voor de
uitleg, de röntgenfoto,
de implantaten en het plaatsen daarvan voor
rekening van de verzekeraar. Soms moet een
aanvraag worden gedaan, dat verzorgen wij
voor u.
Voor een nieuwe prothese moet u een
eigenbijdrage van € 250,== betalen. Een eigen
bijdrage betaalt u overigens ook voor een
normale prothese. Net als oor alle andere
voorzieningen uit de basisverzekering is de
wettelijke eigen bijdrage van toepassing.

08:00u – 08;30u.
13:00u.- 13:30u.
17:00u – 18:00u.

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

Belangstelling ?
Indien uw belangstelling is gewekt, kunt u een
afspraak maken. Onze gegevens vindt u in
deze folder. Tevens kunt u op onze website en
op www.implantaat.nl vast meer lezen.

Opbeltijden:
Ma t/m donderdag:
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