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Dentalmind Tandprothetiek 
verzorgt de vervaardiging van 
een volledige gebitsprothese 
van begin tot plaatsing.
Onze tandprotheticus Nela Ramirez, staat garant voor 
een deskundig advies en een goed product. 
 
Een tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en 
vervaardigen van alle uit de mond te nemen prothetische 
voorzieningen. Dit is dus de volledige prothese, deze 
wordt aangemeten en vervaardigd zonder dat daar een 
verwijzing van een tandarts voor nodig is. Alleen voor 
een gedeeltelijke prothese is wel een verwijzing van een 
tandarts nodig.

Vanaf het eerste bezoek tot het plaatsen van een nieuw 
kunstgebit, worden er ongeveer zes bezoeken aan de 
praktijk gebracht. 
 
Hierbij wordt rekening gehouden met uw persoonlijke 
wensen. Na enige bezoeken beoordeelt de tandprotheticus, 
samen met u, de in was gemaakte proefprothese.

De stand van de tanden, de esthetiek en de functionaliteit 
worden daarbij nauwkeurig gecontroleerd. Veranderingen 
zijn nu nog mogelijk. Als dan alles goed is wordt de 
prothese afgemaakt en geplaatst.

Nazorg, service en garantie zijn bij Dentalmind 
Tandprothetiek uitstekend geregeld. Met de meeste 
zorgverzekeraars hebben wij een overeenkomst 
afgesloten.

Nela Ramirez is aangesloten als gecertificeerd 
tandprotheticus bij de ONT, de organisatie van 
Nederlandse Tandprothetici.

“ Werken met patiënten is mijn 
passie. Pas als de patiënt 
tevreden is, ben ik ook tevreden ”
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Wanneer komt u in 
aanmerking voor een nieuwe 
gebitsprothese?
Gemiddeld mag u van uw zorgverzekeraar om 
de vijf jaar uw gebitsprothese vervangen. (zie 
uw polisvoorwaarden) Soms kan het zijn dat de 
gebitsprothese is versleten of dat de kaak veranderd 
is, zodat er eerder een nieuwe gebitsprothese gemaakt 
moet worden. Uw tandprotheticus zal hiervoor een 
aanvraag indienen bij uw zorgverzekeraar met de 
redenen voor vervanging van de gebitsprothese. 

Volledige gebitsprotheses
Het kunstgebit is opgenomen in de basisverzekering. 
Dit houdt in dat de zorgverzekering 75% van de kosten 
voor de gebitsprothese betaalt. U betaalt zelf 25% van 
de kosten. (wettelijke eigen bijdrage) Onze medewerkers 
kunnen u precies vertellen wat deze bijdrage is. Wij 
maken altijd vooraf een begroting van 
de behandelkosten. 

Reparaties en rebasingen
Reparaties van volledige prothesen en rebasingen 
(opvullen van een bestaande volle prothese) worden 
voor 90 % uit de basisverzekering vergoed. 

De facturering loopt 
via Famed
De factuur wordt ingediend bij Famed. Als zorgaanbieder 
geven wij u graag alle aandacht. Daarom hebben wij 
de verwerking van onze nota’s overgedragen aan 
Famed. De nota van de behandeling en/of zorgmiddelen 
ontvangt u dan ook van Famed. Uw nota wordt eerst 
gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt dan 
alleen een (rest) nota voor de kosten die niet door uw 
verzekeraar worden vergoed. Dat is wel zo makkelijk. 
U hoeft dus niets voor te schieten. 

Let op! Iedere verzekerde heeft per 1 -1 -2018 een eigen 
risico van € 385,00. Indien uw eigen risico nog niet is 
verbruikt zal dit bij uw eigen bijdrage opgeteld worden. 
De hoogte is dan afhankelijk van het bedrag dat nog niet 
is verbruikt. 
 
Voor een eerste (gratis) consult kunt u voor een 
afspraak bellen naar : 079-3610300

Het “klik-gebit” is de 
oplossing voor een los 
zittende gebitsprothese.
Implantaten kunnen in een tandeloze kaak worden 
geplaatst om het houvast van uw gebitsprothese te 
verbeteren. Bij een gewone gebitsprothese blijft een 
prothese meestal goed zitten door een zuigwerking 
op het tandvlees. Door verlies van tanden en kiezen 
slinkt het kaakbot in verloop van tijd, waardoor een 
prothese steeds meer zijn houvast verliest.  Vooral 
de onderprothese gaat hierdoor steeds losser zitten, 
waardoor er verschillende problemen kunnen ontstaan. 
Denk aan verminderde houvast van de prothese tijdens 
het uitvoeren van zijn functie, pijn tijdens het eten, 
problemen met praten, of pijnlijke drukplekken op de 
kaak. Vaak is het gebruik van kleefpasta noodzakelijk 
om nog enig plezier te ervaren van de uitneembare 
prothese.                                                                       
Twee of meerdere implantaten in de tandeloze 
kaak zorgen voor de benodigde houvast van uw 
gebitsprothese. Implantaten geplaatst in het kaakbot 
zorgen er ook voor dat uw kaak minder slinkt. Uw 
prothese blijft een uitneembare voorziening, zodat de 
reiniging nog steeds mogelijk is. Voor de verbinding met 
uw prothese worden er als tussenstructuur drukknoppen 
of een staafconstructie vervaardigd. De keuze van het 
aantal implantaten en de soort tussenstructuur is geheel 
afhankelijk van de ernst van de geslonken kaak en de 
ontstane klachten. 
 
Gebitsprotheses op implantaten worden grotendeels 
vergoed uit de basisverzekering. De eigen bijdrage is 
sinds 1 -1 -2017 aangepast en bedraagt:

-  10% van de kosten voor een implantaatgedragen 
prothese voor de onderkaak (ong. € 170,00 
eigen bijdrage)

-  8% van de kosten voor een implantaatgedragen 
prothese voor de bovenkaak (ong. € 270,00 
eigen bijdrage)

-  17% van de kosten voor een implantaatgedragen 
prothese in de onderkaak en een bijpassende 
bovenprothese. (ong. € 350,00 eigen bijdrage) 

Om in aanmerking te komen voor het plaatsen van 
implantaten zal er een aanvraag voor een machtiging 
bij uw zorgverzekeraar worden ingediend. De aanvraag 
dient door een tandarts-implantoloog te worden 
behandeld. Dentalmind Tandprothetiek werkt samen 
met tandarts-implantoloog Z.V. Ladrak van Dentalmind 
Tandartspraktijk. Ook met tandarts-implantoloog 
E. Brouwer te Voorschoten en implanterend tandarts 
S. Djiauw te Zoetermeer. Indien de aanvraag wordt 
goedgekeurd zal de behandeling worden uitgevoerd in 
samenwerking met de tandarts-implantoloog.
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“  Nieuw! Voor patiënten met een gevoelige 
en platte onderkaak hebben wij een 
nieuwe type zachte basis “Novus” 
genaamd. Deze wordt aan de onderzijde 
van de prothese vast geperst en gaat 
jaren mee. Patiënten ervaren deze zachte 
basis als zeer prettig. “

Novus prothese
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Kwaliteit en service met 
een eigen tandtechnisch 
laboratorium in huis.
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Houdt u er rekening mee dat het mondonderzoek en 
de overzichtsfoto niet altijd door de zorgverzekeraar 
vergoed worden. Het kan zijn dat u deze kosten zelf 
dient te betalen.

Het plaatsen van tandheelkundige implantaten is een 
relatief kleine ingreep, onder plaatselijke verdoving. 
Na ongeveer één tot drie maanden zijn de implantaten 
vastgegroeid in het kaakbot en kan de prothese worden 
uitgevoerd met drukknoppen of een staafconstructie. 
Het succespercentage van deze behandeling is zeer 
hoog te noemen. Het klik-systeem is onzichtbaar in de 
prothese gewerkt.

Heeft u nog tanden en kiezen 
die niet meer te redden zijn 
en die verwijderd moeten 
worden?
Indien er nog tanden en kiezen aanwezig zijn in de mond 
en u wilt een volledige gebitsprothese hebben, dan 
dienen deze gebitselementen vlak voor het plaatsen van 
de prothese te worden getrokken.

Deze behandeling wordt in samenwerking met een 
tandarts van Tandartspraktijk Dentalmind uitgevoerd. 
In sommige gevallen zal verwijzing naar de kaakchirurg 
nodig zijn.

U wordt tijdens het gehele proces vanaf de eerste afdruk 
tot en met de plaatsing van de immediaatprothese door 
onze medewerkers begeleid en ook daarna.

Zo helpen wij u deze periode van ongemakken zo goed 
mogelijk door te komen. Uiteindelijk zult u na genezing 
van de extractiewonden, steeds beter wennen aan de 
prothese. Indien de prothese losser gaat zitten wordt 
deze na enige tijd van binnen opnieuw gevoerd met een 
nieuwe laag kunststof.

Wanneer de kaken geheel genezen zijn, zal de 
immediaatprothese vaak niet meer voldoen in esthetisch 
en functioneel opzicht. 

Een jaar na het verwijderen van de gebitselementen 
mag er een nieuwe prothese worden vervaardigd. Nu 
is er alle ruimte voor esthetiek, functie en verbeterde 
pasvorm.

Uw eigen bijdrage blijft ook dan 25% van de 
behandelkosten. 

Garantie en nazorg
Dentalmind Tandprothetiek heeft aan de vervaardiging 
van uw nieuwe gebitsprothese veel zorg en aandacht 
besteed. U kunt de levensduur van uw gebitsprothese 
verlengen door deze op de juiste manier te onderhouden.

Dentalmind Tandprothetiek geeft u daarom bij 
afl evering van de nieuwe gebitsprothese een Ecosym 
draagtas cadeau. 

De inhoud bevat: 
- Ecosym borstel
- Ecosym bewaarbox
- Ecosym forte voor reiniging
- Ecosym gel voor reiniging
- Ecosym brochure

U heeft op uw nieuwe gebitsprothese 1 jaar volledige 
garantie.

Bij juist gebruik verlengt u de levensduur van uw 
gebitsprothese. Lees daarom de onderhoudsinstructie 
zorgvuldig.

Ecosym draagtas

Pasprothese



Paletsingel 112
2718 NS Zoetermeer (Rokkeveen)
079-3610300
www.dentalmind-tandprothetiek.nl

info@dentalmind-tandprothetiek.nl

Dentalmind Tandprothetiek is onderdeel van 
Dentalmind Tandtechniek bv

Dentalmind Tandprothetiek is ISO 9001 gecertificeerd en meet de klanttevredenheid voortdurend, 
teneinde haar werkwijze en producten te verbeteren. De klanttevredenheid is zeer hoog te noemen.

Haal- en breng 
service. Vraag naar de 
voorwaarden.


