Informatie van uw tandarts

Kroon op implantaat

Voordelen

Kroon op implantaat
Iets voor u?

Mist u een tand of kies? Of is u bestaande tand of
kies zo beschadigd, dat het niet meer mogelijk is om
deze als basis te gebruiken voor een kroon? Dan is
een kroon op een implantaat een goede structurele
oplossing. Het plaatsen van een implantaat is
een eenvoudige ingreep, waar onze deskundige
implantologen veel ervaring mee hebben.
Voordelen van een kroon op implantaat
•

het slijpen van uw naastgelegen gezonde
tanden/kiezen is niet nodig;

•

structurele, langetermijnoplossing;

•

implantaat vermindert verder slinken van de
kaak;

•

kan kostenbesparend zijn ten opzichte van een
klassieke brug.

Wij werken met hoogwaardige implantaten voor
een scherpe prijs.

De behandeling

1. Intake

4. Nazorg

Tijdens het eerste consult kunt

Ook implantaten dienen goed

u uw wensen kenbaar maken en

onderhouden te worden. Hiermee

wordt uw algemene gezondheid en

bedoelen we door middel van het

mondsituatie in kaart gebracht.

thuis reinigen van de implantaten,
maar ook door een regelmatig

2. Plaatsing van de implantaten

bezoek aan de tandarts.

Deze relatief eenvoudige ingreep is

Deze periodieke controle bij onze

ook op latere leeftijd prima moge-

praktijk is tevens belangrijk voor

lijk. Na zes tot twaalf weken zitten

de garantie van uw implantaat.

de tandimplantaten stevig vast.

Zorgt u voor:

Tot die tijd zorgen wij ervoor dat u

•

mét een tijdelijke prothese de deur
uitgaat.

dagelijks twee keer poetsen
en ragen/flossen;

•

periodieke controle door
uw tandarts;

3. Uw implantaten zijn vastgegroeid

•

een regelmatig bezoek aan

Wanneer uw implantaten stevig in

de preventieassistent of

het kaakbot vastzitten, kan er een

mondhygiënist.

kroon of brug op worden bevestigd.

Kosten
Wij werken met hoge kwaliteit implantaten die wij voor
een scherpe prijs kunnen aanbieden. Onze praktijk kan
volledige behandeling inclusief kroon aanbieden vanaf
slechts € 1.495,- exclusief microbiologische test*.

*Dit betreft een eenvoudige behandeling in het gebied van de kleine en grote kiezen.
Uw tandarts geeft u graag meer informatie over de mogelijkheden.
Een kroon op implantaat maakt geen onderdeel uit van de basisverzekering.
Wij adviseren u voor eventuele vergoedingen contact op te nemen met uw
zorgverzekeraar of uw polis te raadplegen.

Heeft u na het lezen van de informatie nog
vragen? Vraag het uw tandarts.

