Informatie van uw tandarts

Redenen voor
vervanging prothese

Redenen

Wanneer prothese
vervangen?

Een prothese is een medisch hulpmiddel en levert
een bijdrage aan uw gezondheid. Dit is ook de reden
dat de zorgverzekeraar deze zorg vergoedt.

Een prothese mag tussen vijf en acht jaar vervangen
worden. Als er een goede reden wordt vermeld, kan
ook eerder een verzoek tot vergoeding bij uw zorgverzekeraar worden ingediend. Denk hierbij aan:
1. Pasvorm
De pasvorm van uw prothese is niet meer optimaal
wanneer een prothese spontaan of tijdens het eten
loskomt. In het laatste geval is ook de kauwfunctie
niet meer toereikend en moet uw maag harder
werken. Dit is een extra belasting voor uw maag die
tot maagklachten kan leiden. Komt er eten onder
uw prothese, dan duidt dit ook op een verminderde
pasvorm. Is uw prothese verder goed en bent u
tevreden, dan hoeft deze niet per se vervangen te
worden. In dat geval kan de pasvorm door rebasen
geoptimaliseerd worden.
De rebasing wordt na het verstrekken van een
machtiging door uw verzekeraar vergoed vanuit
de basisverzekering (u dient hierbij wel rekening te
houden met het eigen risico en de eigen bijdrage).
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3. Slijtage
Slijtage aan de kiezen kan ook
leiden tot een te lage beethoogte.
U kunt dit zien aan de afgevlakte
kiezen of merken wanneer er veel
kracht op de voortanden komt.
Hierdoor kunnen de voortanden
2. Beethoogte
Als u te diep dichtbijt, komt de
onderkaak te dicht bij uw neus.
Hierdoor zit het kaakgewricht
niet meer in de juiste positie en
kan er schade ontstaan. U kunt
dit bijvoorbeeld merken aan het
‘knappen’ van de kaak als u de
mond opent en sluit tijdens het
eten. Dit heeft ook een negatief
effect op uw gezichtsuitdrukking.
Het lippenrood verdwijnt en de
mondhoeken gaan ‘afhangen’,
zo kunt u wat nors overkomen.
Op termijn kan dit leiden tot
ontstoken mondhoeken.

zelfs los komen te staan of er kan
een scheurtje in de bovenprothese
komen. Dit komt omdat de bovenen onderprothese elkaar aan de
achterzijde raken. Dit probleem is
soms op te lossen door de kiezen
te vervangen en zo de beet weer op
de juiste hoogte af te stellen.
Deze reparatie valt binnen de basisverzekering.

4. Esthetiek
Door slijtage en pasvorm kan ook de esthetiek
worden beïnvloed, waardoor de prothese er
niet meer zo mooi uitziet. In de loop der jaren
kunnen de kleur van de tanden en het tandvlees
van de prothese veranderen. Wijkt dit te zeer af
van het natuurlijke tandvlees, dan kan er eerder
dan vijf jaar een verzoek ingediend worden bij
de zorgverzekeraar tot vergoeding van de kosten
van een nieuwe prothese.

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

