
Zorg op maat in goede handen

Experts Bijzondere Mondzorg

Onze missie 
 
Wij bieden bijzondere tandheelkundige 
zorg aan patiënten die zo bijzonder zijn 
dat zij niet bij de gewone tandarts 
terecht kunnen. Deze bijzondere 
patiënten kunnen altijd bij ons terecht. 

Wij staan al meer dan 30 jaar voor u 
klaar! Hier staan wij voor!

Immediaatprothese

Het noodgebit dat geplaatst wordt 
meteen nadat de resterende tanden 
en kiezen zijn verwijderd, zodat u niet 
zonder gebit hoeft te doen.

Informatie voor patiënten
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Immediaatprothese

Meer informatie: 

www.sbt.nl

Experts Bijzondere Mondzorg

De immediaatprothese is het noodgebit dat 
geplaatst wordt meteen nadat de resterende 
tanden en kiezen zijn verwijderd. Dit noodgebit 
wordt gemaakt voordat alle tanden en kiezen uit 
uw mond verwijderd zijn, zodat u niet 
zonder gebit hoeft te doen. 
Er is een aantal afspraken nodig om het 
gebit te maken, namelijk voor het afdrukken 
(happen), het uitzoeken van de kleur en vorm en 
zo mogelijk het passen. Na betaling van het gebit 
krijgt u het mee en kunnen de tanden en kiezen 
verwijderd worden. Dit kan door de SBT-tandarts 
gedaan worden of door de kaakchirurg in het 
ziekenhuis. In het laatste geval neemt u het 
gebit mee naar het ziekenhuis.

Wanneer u naar de kaakchirurg wordt 
verwezen moet u zelf een afspraak maken in 
het ziekenhuis. Als het gaat om een behandeling 
onder narcose (algehele anesthesie), dan krijgt u 
zowel een consultafspraak bij de kaakchirurg als 
bij de anesthesioloog. Daarna wordt de 
behandeldatum met u afgesproken. Het is 
belangrijk dat u deze datum aan SBT doorgeeft, 
zodat er controle-afspraken gemaakt kunnen 
worden. Deze controles vinden plaats op de dag 
na het plaatsen van het gebit en een week later. 
Daarna wordt bekeken hoe vaak controle en 
nazorg nodig zijn.

Na het plaatsten van het gebit is het 
belangrijk dat u dit inhoudt tot u de volgende 
dag voor controle komt. De tandarts zal het  
gebit dan uitdoen en de wonden en de pasvorm 

controleren. De eerste dagen werkt het gebit als 
een soort drukverband. Als u het uit laat kunnen 
de wonden wat gaan zwellen en bestaat de kans 
dat u het gebit niet meer in krijgt. Na verloop van 
tijd is het beter het gebit ’s nachts uit te laten. 
Uw tandarts zal hierover instructies geven.

Naarmate de wonden genezen slinkt ook het 
kaakbot en zal het gebit steeds ruimer gaan  
zitten. Er kunnen ook drukplekjes (blaren)  
ontstaan, omdat het gebit juist ergens te strak zit  
en schuurt. Dit kan erg pijnlijk zijn. De tandarts  
zal dan het gebit wat beslijpen. Als de houvast 
minder wordt kunt u kleefpasta gebruiken en nog 
later kan de tandarts een voering aanbrengen om 
het gebit aan de binnenkant op te vullen. Omdat 
de pasvorm van een noodgebit eigenlijk altijd 
slecht is (het is immers moeilijk te voorspellen 
hoe uw kaken eruit zien als de tanden en kiezen 
verwijderd zijn), moet u er rekening mee houden 
dat u slecht zal kunnen eten en praten met het 
gebit.  
U moet enorm wennen aan een (los) gebit in uw 
mond en dat vraagt veel doorzettingsvermogen. 
Het is fijn als uw omgeving dit ook weet en u 
hierin kan steunen, want het kan zeker een half 
jaar tot een jaar duren. Een enkele keer kan het 
gebeuren dat de prothese na het verwijderen van 
de tanden en kiezen niet te plaatsen is. Dit  
is vooraf moeilijk te voorspellen.

Na ongeveer een jaar zijn de kaken goed  
geslonken en kan een nieuw gebit gemaakt 
worden. Dit moet door een huistandarts gedaan 
worden. Voor het maken van een nieuw gebit 
geldt, net als bij het noodgebit, dat een eigen 
bijdrage betaald moet worden. Uw huistandarts 
kan u hier een begroting voor geven.

Vragen? Bel: 020 598 0450 

dagelijks bereikbaar van  

07.45 uur tot 16.15

• Na iedere maaltijd kunt u het gebit reinigen met een zachte, niet schurende vloeibare   
zeep of afwasmiddel en een protheseborstel. Gebruikt u geen tandpasta, want dit schuurt en 
geeft krasjes in het oppervlak, waar makkelijk vuil aan blijft zitten. Reinig het gebit boven een 
handdoek of de wasbak, gevuld met water, om bij vallen breken te voorkomen. 

• Zo nodig kunt u 1x per week tandsteen/kalkaanslag verwijderen door het gebit anderhalf uur 
in water (3 delen) en schoonmaakazijn (1 deel) te leggen. Daarna borstelt u het gebit goed 
schoon. Gebruikt u geen bruistabletten. Deze tasten het materiaal van het gebit aan. 

• Doet u het gebit (na instructie van uw tandarts) ’s nachts uit en bewaar hem droog, zodat de 
slijmvliezen gedurende de nacht rust krijgen. 

• Als de wonden genezen zijn kunt u ’s ochtends en ’s avonds de kaken en het verhemelte  
poetsen met een zachte (baby)tandenborstel.

Reininging en onderhoud van het gebit


