ŵŽŶĚƚĞƐůĂƉĞŶ͍ŽĞĚĂŶĂůůĞĞŶƵǁŽŶĚĞƌŐĞďŝƚƵŝƚ͘tŝůƚƵ
ƚŽĐŚƵǁŚĞůĞŬƵŶƐƚŐĞďŝƚĚĂŐĞŶŶĂĐŚƚĚƌĂŐĞŶ͍DĂĂŬĚĞ
prothese dan dagelijks extra goed schoon.
,ĞĞŌƵŚĞƚŬƵŶƐƚŐĞďŝƚŶŝĞƚŝŶƵǁŵŽŶĚ͍DĂĂŬŚĞƚĚĂŶŐŽĞĚ
schoon en bewaar het droog in een afgesloten bakje of nat
ŝŶĞĞŶŐůĂƐǁĂƚĞƌ͘sĞƌǀĞƌƐŚĞƚǁĂƚĞƌǁĞůŝĞĚĞƌĞĚĂŐ͊ǀĞŶͲ
tueel kunt u een zwak werkend reinigingsmiddel toevoegen.
^ƉŽĞůŚĞƚŬƵŶƐƚŐĞďŝƚĂůƟũĚŐŽĞĚĂĨŵĞƚǁĂƚĞƌǀŽŽƌĚĂƚƵŚĞƚ
weer in uw mond plaatst.
Eenmaal een kunstgebit, voor altijd klaar?
EĂǀĞƌůŽŽƉǀĂŶƟũĚďĞŶƚƵŐĞǁĞŶĚĂĂŶƵǁŶŝĞƵǁĞŬƵŶƐƩĂŶͲ
ĚĞŶĞŶͲŬŝĞǌĞŶ͘ŽŐŽĞĚǌĞůĨƐ͕ĚĂƚŚĞƚůŝũŬƚĂůƐŽĨǌĞĞƌĂůƟũĚ
ǌŝũŶŐĞǁĞĞƐƚ͘DĂĂƌĚĂƚďůŝũŌŶŝĞƚǌŽ͘hǁŵŽŶĚǀĞƌĂŶĚĞƌƚ
ŽŵĚĂƚƵǁŬĂŬĞŶƐůŝŶŬĞŶ͘hǁŬƵŶƐƚŐĞďŝƚďůŝũŌǁĞůĞǀĞŶ
groot. Er ontstaat dus ruimte tussen uw kunstgebit en uw
ŬĂĂŬǁĂĂƌĚŽŽƌƵǁŬƵŶƐƚŐĞďŝƚŽƉĚĞŶĚƵƵƌůŽƐƐĞƌŐĂĂƚǌŝƩĞŶ͘
ůƐƵǁŬƵŶƐƚŐĞďŝƚŶŝĞƚŐŽĞĚŵĞĞƌƉĂƐƚ͕ŬĂŶŚĞƚŽƉƐŽŵŵŝŐĞ
plaatsen op uw kaak zwaarder gaan drukken dan op andere.
Dat kan pijn veroorzaken. Schuur of vijl niet zelf aan uw
ŬƵŶƐƚŐĞďŝƚ͕ŵĂĂƌŐĂŶĂĂƌƵǁďĞŚĂŶĚĞůĂĂƌ͊/ŶǌŽ͛ŶŐĞǀĂůƉĂƐƚ
uw behandelaar uw kunstgebit aan. Hij kan een nieuwe laag
ŽĨ͚ǀŽĞƌŝŶŐ͛ŝŶƵǁŬƵŶƐƚŐĞďŝƚĂĂŶďƌĞŶŐĞŶ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌŚĞƚ
weer vaster zit.

ƉĂƐƐĞŶĚŵĂŬĞŶ͘KĨŚŝũŬĂŶƵŽƉƟũĚĂĂŶƌĂĚĞŶĞĞŶŶŝĞƵǁĞƚĞ
ŶĞŵĞŶ͕ǁĂŶƚŽŽŬĞĞŶŬƵŶƐƚŐĞďŝƚŬĂŶǀĞƌƐůŝũƚĞŶ͘ĞďĞŚĂŶͲ
delaar controleert bovendien of uw mond nog goed gezond
is. Vooral mensen met een slecht passend kunstgebit of
ŵĞŶƐĞŶĚŝĞŚƵŶŬƵŶƐƚŐĞďŝƚĂůũĂƌĞŶůĂŶŐĚƌĂŐĞŶ͕ŬƵŶŶĞŶ
vervelende mondafwijkingen krijgen.
Kleefpasta’s, kleefpoeders en andere hulpmiddelen
ƌǌŝũŶĂůůĞƌůĞŝŬůĞĞĨƉĂƐƚĂ͛Ɛ͕ŬůĞĞĨƉŽĞĚĞƌƐĞŶ͚ǀŽĞƌŝŶŐĞŶ͛ŽƉ
de markt om een kunstgebit meer houvast te geven. Die
middelen zijn eigenlijk allemaal noodoplossingen. De oorͲ
zaak van het probleem wordt niet echt weggenomen. Doe
ŶŽŽŝƚǁĂƚũĞƐŽŶĚĞƌƵǁŬƵŶƐƚŐĞďŝƚ͘hǁŬĂŬĞŶŐĂĂŶĚĂĂƌǀĂŶ
ĂůůĞĞŶŵĂĂƌƐŶĞůůĞƌƐůŝŶŬĞŶ͘'ĂĂƚƵǁŬƵŶƐƚŐĞďŝƚůŽƐǌŝƩĞŶ͍
Ga dan naar uw behandeͲ
laar. Hij ziet meestal direct
wat er aan de hand is
en kan u het beste
advies geven.
Het slinken van uw kaken
gaat heel ongemerkt

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met uw behandelaar.
Open
ruimte

Open
ruimte

hǁŬĂŬĞŶƐůŝŶŬĞŶ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌƵǁŬƵŶƐƚŐĞďŝƚůŽƐƐĞƌŐĂĂƚǌŝƩĞŶ

Controle door uw behandelaar is belangrijk
KŵƉŝũŶƚĞǀŽŽƌŬŽŵĞŶĞŶŽŵůŽƐǌŝƩĞŶǀĂŶƵǁŬƵŶƐƚŐĞďŝƚ
ƟũĚŝŐƚĞŬƵŶŶĞŶĐŽŶƐƚĂƚĞƌĞŶ͕ŝƐŚĞƚĂĂŶƚĞƌĂĚĞŶŵŝŶƐƚĞŶƐ
één keer per twee jaar naar de behandelaar voor controle te
ŐĂĂŶ͘'ĂŽŽŬĂůƐƵŐĞĞŶŬůĂĐŚƚĞŶŚĞĞŌ͘,ĞƚƐůŝŶŬĞŶǀĂŶƵǁ
ŬĂŬĞŶŐĂĂƚŚĞĞůŽŶŐĞŵĞƌŬƚ͘,ĞƚǌĂůƵŝŶĞĞƌƐƚĞŝŶƐƚĂŶƟĞĚƵƐ
ŶŝĞƚŽƉǀĂůůĞŶ͘hǁďĞŚĂŶĚĞůĂĂƌŬĂŶƵǁŬƵŶƐƚŐĞďŝƚǁĞĞƌŐŽĞĚ

Deze folder is tot stand gekomen met aanbevelingen
ǀĂŶŚĞƚĚǀŝĞƐĐŽůůĞŐĞWƌĞǀĞŶƟĞDŽŶĚͲĞŶdĂŶĚǌŝĞŬƚĞŶ͘
Doel van de vereniging Ivoren Kruis is het bevorderen
ǀĂŶŵŽŶĚŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚ͘DĞĞƌǁĞƚĞŶ͍ǁǁǁ͘ŝǀŽƌĞŶŬƌƵŝƐ͘Ŷů
DĞĞƌǁĞƚĞŶ͍ǁǁǁ͘ŝǀŽƌĞŶŬƌƵŝƐ͘Ŷů
© Ivoren Kruis / 2019

Een nieuw
kunstgebit

hŚĞĞŌĞĞŶŶŝĞƵǁŬƵŶƐƚŐĞďŝƚ͘ĂƚŝƐĞĞŶŐƌŽƚĞǀĞƌĂŶĚĞƌŝŶŐ͕ǁĂŶƚƵǁŶŝĞƵǁĞŬƵŶƐƚŐĞďŝƚƐƉĞĞůƚĞĞŶďĞůĂŶŐƌŝũŬĞƌŽů
ďŝũŚĞƚŬĂƵǁĞŶĞŶƐƉƌĞŬĞŶ͘ŽǀĞŶĚŝĞŶǌŝũŶƵǁŬƵŶƐƩĂŶĚĞŶ
ĞƌŐďĞůĂŶŐƌŝũŬǀŽŽƌƵǁƵŝƚĞƌůŝũŬ͘hǁƚĂŶĚĞŶǌŝũŶŝŵŵĞƌƐƵǁ
ĞĞƌƐƚĞďůŝŬǀĂŶŐĞƌ͘

ŶĞŶ͘>ĂĂƚƵǌŝĐŚĞƌŶŝĞƚƚŽĞǀĞƌůĞŝĚĞŶƵǁŽƵĚĞŬƵŶƐƚŐĞďŝƚ
weer in te doen. Dat maakt het wennen aan de nieuwe
ĂůůĞĞŶŵĂĂƌŵŽĞŝůŝũŬĞƌ͘DĞƚƵǁŶŝĞƵǁĞŬƵŶƐƚŐĞďŝƚŝƐŚĞƚ
ǀĂĂŬĞĞŶŬǁĞƐƟĞǀĂŶĚŽŽƌǌĞƩĞŶ͊

dĂŶĚĞŶĞŶŬŝĞǌĞŶǌŝũŶďĞůĂŶŐƌŝũŬ

Knutsel nooit zelf aan uw kunstgebit,

voor het kauwen, spreken

maar ga ermee naar uw behandelaar

ĞŶŚĞƚƵŝƚĞƌůŝũŬ

Wennen aan uw nieuwe kunstgebit
hǁŶŝĞƵǁĞŬƵŶƐƚŐĞďŝƚǌŝƚǁĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬŶŝĞƚŵĞƚĞĞŶůĞŬŬĞƌ͘
Het is nieuw en vooral anders. En daaraan moet u beslist
wennen. Vooral in het begin zult u wat problemen ondervinͲ
ĚĞŶ͘hǁƚĂŶĚĂƌƚƐŽĨƚĂŶĚƉƌŽƚŚĞƟĐƵƐΎǌĂůƵŝŶĚĞůĂƐƟŐĞ
ďĞŐŝŶƉĞƌŝŽĚĞďĞŐĞůĞŝĚĞŶ͕ǌŽĚĂƚƵǌŽƐŶĞůŵŽŐĞůŝũŬĂĂŶƵǁ
nieuwe tanden en kiezen zult wennen. Ga dus bij problemen
terug naar uw behandelaar.
*In deze folder spreken we kortweg over ‘behandelaar’. Dit
ŬĂŶĞĞŶƚĂŶĚĂƌƚƐŽĨĞĞŶƚĂŶĚƉƌŽƚŚĞƟĐƵƐǌŝũŶ͘ĞŶƚĂŶĚƉƌŽƚŚĞƟĐƵƐŝƐǀĂŶŽŽƌƐƉƌŽŶŐĞĞŶƚĂŶĚƚĞĐŚŶŝĐƵƐĚŝĞŐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĞƌĚŝƐŝŶŚĞƚďĞŚĂŶĚĞůĞŶǀĂŶƉĂƟģŶƚĞŶŵĞƚĞĞŶŬƵŶƐƚŐĞďŝƚ͘
Uiterlijk
sŽŽƌĂůĂůƐƵŝŶĚĞƐƉŝĞŐĞůŬŝũŬƚ͕ǌƵůƚƵĞƌŐŵŽĞƚĞŶǁĞŶŶĞŶ͘
hǁďŽǀĞŶůŝƉŬĂŶǁĂƚ͚ǀŽůůĞƌ͛ǌŝũŶĞŶƵǁŐĞǌŝĐŚƚǁĂƚŵŝŶĚĞƌ
ŝŶŐĞǀĂůůĞŶ͘hǌĞůĨĞŶŵĞŶƐĞŶƵŝƚƵǁŽŵŐĞǀŝŶŐǌƵůůĞŶĞǀĞŶ
aan uw nieuwe verschijning moeten wennen.

Eten
ƚĞŶŵĞƚƵǁŶŝĞƵǁĞŬƵŶƐƚŐĞďŝƚŝƐǁĂƚŽŶǁĞŶŶŝŐ͘ĞŬĞƌŝŶ
ŚĞƚďĞŐŝŶǌƵůƚƵǀŽŽƌǌŝĐŚƟŐĂĂŶŵŽĞƚĞŶĚŽĞŶ͘hĞƌǀĂĂƌƚǌĞůĨ
het beste wat wél en niét kan. Neem de eerste dagen zacht
ǀŽĞĚƐĞů͕ǌŽĂůƐƉƵƌĞĞ͕ŐĞŚĂŬƚĞŶǌĂĐŚƚĨƌƵŝƚ͘WƌŽďĞĞƌĞŶŬĞůĞ
ĚĂŐĞŶĚĂĂƌŶĂĞĞŶƐƚƵŬũĞǀŝƐĞŶĞĞŶĂĂƌĚĂƉƉĞů͘tĞĞƌůĂƚĞƌ
kunt u voedsel eten zoals vlees of een appel. Stukken
ĂĩŝũƚĞŶŬƵŶƚƵŵĞƚĞĞŶŬƵŶƐƚŐĞďŝƚďĞƚĞƌ
niet doen. Snijd uw voedsel in stukjes
ĞŶŬĂƵǁƌƵƐƟŐĞŶŐĞůŝũŬŵĂƟŐ͘EĞĞŵ
daarbij aan beide zijden een stukͲ
je voedsel in de mond. Neem er
ŵĞĞƌƟũĚǀŽŽƌĚĂŶĚĂƚƵŐĞͲ
wend bent.

ZĞŝŶŝŐƵǁŬƵŶƐƚŐĞďŝƚĚĂĂƌŽŵǌŽƌŐǀƵůĚŝŐŶĂŝĞĚĞƌĞŵĂĂůƟũĚ͘
Gebruik een speciale protheseborstel en water en zeep om
etensresten en tandplak goed te verwijderen. Gebruik géén
tandpasta. Die kan te veel schuren. Een schoon kunstgebit
ǀŽĞůƚĂůƟũĚŐůĂĚĂĂŶ͘>ĂĂƚŚĞƚŬƵŶƐƚŐĞďŝƚƟũĚĞŶƐŚĞƚƐĐŚŽŽŶ
maken niet uit uw handen glippen. Het zal kapot gaan. Vul
voor de zekerheid eerst de wasbak met water of leg er een
handdoek in en reinig uw kunstgebit daarboven.
hǁŬƵŶƐƚŐĞďŝƚŵĂĂŬƚƵŶŝĞƚƐĐŚŽŽŶŵĞƚĞĞŶƉƌŽƚŚĞƐĞƌĞŝŶŝͲ
ŐŝŶŐƐŵŝĚĚĞů͖ĚĂƚĚŽĞƚƵ͕ǌŽĂůƐĞĞƌĚĞƌŐĞǌĞŐĚ͕ŵĞƚĞĞŶ
ƉƌŽƚŚĞƐĞďŽƌƐƚĞůĞŶǁĂƚĞƌĞŶǌĞĞƉ͘hŬƵŶƚǁĠůŽǀĞƌǁĞŐĞŶ
uw kunstgebit een paar keer per week een nachtje in een
zwak werkend prothesereinigingsmiddel (bijvoorbeeld van
ΠĐŽƐǇŵͿƚĞůĞŐŐĞŶ͘,ŝĞƌŵĞĞǀŽŽƌŬŽŵƚƵǀĞƌŬůĞƵƌŝŶŐ͕
ŽŶƚƐƚĂĂŶĚŽŽƌďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚƚŚĞĞŽĨƌŽĚĞǁŝũŶ͕ĠŶĚĞǀŽƌͲ
ŵŝŶŐǀĂŶƚĂŶĚƐƚĞĞŶŽƉƵǁŬƵŶƐƚŐĞďŝƚ͘ŽƌƐƚĞůƵǁŬƵŶƐƚͲ
ŐĞďŝƚĚĂĂƌŶĂŐŽĞĚĞŶƐƉŽĞůŚĞƚĂĨŵĞƚǁĂƚĞƌ͘>ĞŐƵǁŬƵŶƐƚͲ
gebit nooit in heet water en gebruik
geen agressieve prothesereiniͲ
gingsmiddelen en zeker geen
bleekwater of schuurmiddelen.
Reinig uw kunstgebit na
ŝĞĚĞƌĞŵĂĂůƟũĚ

Begin de eerste dagen
met zacht voedsel

Pijn
Het dragen van uw nieuwe kunstgebit kan in het begin pijnͲ
lijk zijn. Het zit strak tegen uw kaken aan. Op sommige plaatͲ
sen misschien wel iets té strak. Daardoor kunnen gevoelige
ĚƌƵŬƉůĂĂƚƐĞŶŽŶƚƐƚĂĂŶ͘ŽŽƌĞĞŶŬůĞŝŶĞĐŽƌƌĞĐƟĞĂĂŶƵǁ
ŬƵŶƐƚŐĞďŝƚŬĂŶƵǁďĞŚĂŶĚĞůĂĂƌĚĞǌĞƉŝũŶŵĞĞƐƚĂůǁĞŐͲ
nemen. Vijl of schuur nooit zelf aan uw kunstgebit!

Praten
DĞƚƵǁŶŝĞƵǁĞŬƵŶƐƚŐĞďŝƚƉƌĂĂƚƵŝŶŚĞƚďĞŐŝŶǁĂƚŽŶǁĞŶͲ
ŶŝŐ͘hƐůŝƐƚďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ͘KĨďĞƉĂĂůĚĞŬůĂŶŬĞŶŬůŝŶŬĞŶĂŶĚĞƌƐ
dan u gewend bent. Het is alsof u met een volle mond praat.
ŝƚŝƐŶŽƌŵĂĂů͘hǁŵŽŶĚŵŽĞƚŶŽŐǁĞŶŶĞŶĂĂŶƵǁŶŝĞƵǁĞ
ŬƵŶƐƚŐĞďŝƚ͘DĞĞƐƚĂůŐĂĂƚŚĞƚŶĂĞŶŬĞůĞĚĂŐĞŶĞĞŶƐƚƵŬ
ďĞƚĞƌ͘KĞĨĞŶĞǆƚƌĂŵĞƚĚŝĞǁŽŽƌĚĞŶŽĨůĞƩĞƌƐĚŝĞŶŽŐ
ŶŝĞƚŚĞůĞŵĂĂůŶĂĂƌƵǁǌŝŶŬůŝŶŬĞŶ͘>ĞĞƐďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ
de krant hardop.

Voor een goed resultaat is het belangrijk dat u uw kunstgeͲ
bit in uw mond houdt. Probeer er direct mee te praten en
te eten. De behandelaar controleert uw kunstgebit enkele
ĚĂŐĞŶŶĂĚĂƚŚĞƚŐĞƉůĂĂƚƐƚŝƐ͘,ĞĞŌƵǀĂŶǁĞŐĞĚĞƉŝũŶŽĨĚĞ
ŽŶǁĞŶŶŝŐŚĞŝĚƚŽĐŚďĞƐůŽƚĞŶƵǁŬƵŶƐƚŐĞďŝƚƵŝƚƚĞĚŽĞŶ͍ŽĞ
het dan minstens een halve dag voor u naar de behandelaar
gaat weer in! Anders kan hij de pijnlijke plekken niet herkenͲ

Reinigen van uw kunstgebit
hǁŬƵŶƐƚŐĞďŝƚŝƐŶƵŶŽŐŶŝĞƵǁĞŶŵŽŽŝ͘ĂƚǁŝůƚƵŶĂƚƵƵƌůŝũŬ
ŐƌĂĂŐǌŽŚŽƵĚĞŶ͘ĂĂƌŽŵŵŽĞƚƵ͕ŶĞƚĂůƐďŝũĞŝŐĞŶƚĂŶĚĞŶ
ĞŶŬŝĞǌĞŶ͕ƵǁŬƵŶƐƚŐĞďŝƚǀĞƌǌŽƌŐĞŶ͘ůƐƵŚĞƚŶŝĞƚƌĞŐĞůŵĂͲ
ƟŐƐĐŚŽŽŶŵĂĂŬƚ͕ďůŝũǀĞŶĞƌǀŽĞĚƐĞůƌĞƐƚĞŶĞŶƚĂŶĚƉůĂŬĂĐŚͲ
ƚĞƌ͘ŽǁĞůŽƉƵǁŬƵŶƐƚŐĞďŝƚĂůƐĞƌŽŶĚĞƌ͘ůƐƵĚŝĞŶŝĞƚǀĞƌͲ
ǁŝũĚĞƌƚ͕ŬĂŶƵǁƚĂŶĚǀůĞĞƐŽƉĚĞŶĚƵƵƌŐĂĂŶŽŶƚƐƚĞŬĞŶ͘

Maak ook uw mond schoon
ZĞŝŶŝŐŶŝĞƚĂůůĞĞŶƵǁŬƵŶƐƚŐĞďŝƚ͕ŵĂĂƌŽŽŬŚĞƚƐůŝũŵǀůŝĞƐ
ǁĂĂƌŽƉƵǁŬƵŶƐƚŐĞďŝƚƌƵƐƚ͗ƵǁŬĂŬĞŶ͕ŐĞŚĞŵĞůƚĞĞŶĚĞ
overgang van de kaak naar de wangen. Anders kunnen verͲ
velende ontstekingen ontstaan. En ook nu geldt: voorkómen
ŝƐďĞƚĞƌĚĂŶŐĞŶĞǌĞŶ͘DĂƐƐĞĞƌŚĞƚƐůŝũŵǀůŝĞƐŵŝŶƐƚĞŶƐĠĠŶ
keer per dag met een zachte tandenborstel
en besteed extra aandacht aan uw gehemelͲ
te. Gebruik een gewone tandpasta om uw
mond te reinigen.
Maak ook uw
gehemelte schoon

Doe uw kunstgebit ’s nachts uit
tĂŶŶĞĞƌƵŐĂĂƚƐůĂƉĞŶ͕ŵŽĞƚĞŶŽŽŬƵǁŬĂŬĞŶƌƵƐƚŬƌŝũŐĞŶ͘
Doe daarom uw kunstgebit uit als u naar bed gaat en maak
uw prothese schoon. Dat voorkomt ontsteking van het slijmͲ
vlies op de kaken. Vindt u het vervelend om met een lege

