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CLEYBURCH
t a n d a r t s e n

CLEYBURCH gezond voor uw mond

Gebitsslijtage
Voor mooie, goed
functionerende tanden
en kiezen

Cleyburch tandartsen. Gezond voor uw mond.

Bij ieder mens slijt het gebit in de loop der jaren. Dat is een normaal proces. Soms slijt een gebit 
sneller dan normaal en dat is vaak het gevolg van gewoonten zoals tandenknarsen, klemmen of 
erosie (zuurinwerking op het gebit). Erosie ontstaat bijvoorbeeld door het drinken van frisdranken 
of door maagzuuroprispingen. Tanden en/of kiezen worden hierdoor steeds korter en dat kan 
klachten geven zoals gevoelige tanden of zelfs kiespijn. Restauratie van uw gebit zorgt ervoor 
dat uw tanden en kiezen weer goed kunnen functioneren en er mooi uitzien.

Uw afspraak
Uw eerste afspraak met tandarts P. de Jong 
staat gepland op:

Mochten uw gegevens onjuist vermeld staan, 
wilt u dit dan doorgeven tijdens uw eerste 
bezoek?

Altijd meenemen naar uw eerste bezoek
•	 de	verwijsbrief	van	uw	tandarts
•	 uw	verzekeringspasje
•	 het	ingevulde	inschrijfformulier
 en intakeformulier

CLEYBURCH
t a n d a r t s e n

CLEYBURCH gezond voor uw mond

De rijke historie van de Cleyburch 
is gecombineerd met een moderne 
en vriendelijke uitstraling die past 
bij een tandartspraktijk van deze 
tijd. Er zijn verschillende praktijken 
in de Cleyburch gevestigd. 
De praktijk is van alle gemakken 
voorzien en biedt voldoende 
parkeergelegenheid voor haar 
bezoekers. Ook is de praktijk 
rolstoeltoegankelijk.

Alle facetten binnen de tandheel-
kunde komen bij de verschillende 
praktijken van Cleyburch tandart-
sen aan bod, zoals implantologie, 
kindertandheelkunde,
gebitsslijtage en mondhygiëne. 



Behandeling van gebitsslijtage: voor 
mooie, goed functionerende tanden en 
kiezen!
Bij ieder mens slijt het gebit in de loop der jaren. Dat is een normaal proces. Soms slijt een 
gebit sneller dan normaal en dat is vaak het gevolg van gewoonten zoals tandenknarsen, klem-
men of erosie (zuurinwerking op het gebit). Erosie ontstaat bijvoorbeeld door het drinken van 
frisdranken of door maagzuuroprispingen. Tanden en/of kiezen worden hierdoor steeds korter en 
dat kan klachten geven zoals gevoelige tanden of zelfs kiespijn. Restauratie van uw gebit zorgt 
ervoor dat uw tanden en kiezen weer goed kunnen functioneren en er mooi uitzien.

Het eerste consult
Tijdens uw eerste afspraak onderzoekt tandarts en specialist op het gebied van gebitsslijtage
P. de Jong uw gebit en wat de mogelijke oorzaken zijn van de slijtage van uw gebit. Daarbij 
worden mondfoto’s en gebitsafdrukken gemaakt. Aan de hand van de verzamelde informatie 
stellen wij in overleg met u een gedetailleerd behandelplan op, inclusief een globale kostenbe-
groting. Neem alstublieft de volgende zaken mee naar het eerste consult: de verwijsbrief van uw 
tandarts, uw verzekeringspasje en het ingevulde inschrijfformulier en intakeformulier.

Behandeling bij beperkte slijtage
Is de slijtage nog beperkt, dan krijgt u gerichte adviezen over hoe u verdere slijtage kunt voor-
komen. Een beschermplaat kan helpen om uw gebit ’s nachts te beschermen tegen tandenknar-
sen. Deze beschermplaat of knarsplaat wordt geheel op maat voor u gemaakt aan de hand van 
gebitsafdrukken en een beetregistratie van uw gebit. De plaat bedekt al uw tanden en kiezen en 
beschermt uw gebit zo tegen verdere gebitsslijtage. Vervolgens blijven we periodiek controleren 
hoe de slijtage zich verder ontwikkelt.

Behandeling bij matige of ernstige slijtage
Als	uw	gebit	al	flink	te	lijden	heeft	onder	gebitsslijtage,	dan	is	het	zaak	om	de	versleten	tanden	
en/of kiezen te herstellen. Dat gebeurt bij voorkeur met vullingen van composiet, omdat bij 
deze methode uw tand of kies zo min mogelijk verder wordt aangetast. Hierbij wordt uw tand 
en/of kies als het ware ingepakt, zodanig dat deze zijn oorspronkelijke vorm weer terugkrijgt. 
Vooral uw voortanden knappen hier zichtbaar van op. Als gevolg van de slijtage, zijn voortanden 
vaak afgebrokkeld of heel dun en vergeeld. Met behulp van composiet worden uw voortanden 
weer langer en witter. Vervolgens blijven we periodiek controleren hoe de slijtage zich verder 
ontwikkelt. Boren is bij het restaureren van uw gebit maar weinig nodig en de behandeling is in 
de meeste gevallen pijnloos. Het is wel een tijdrovende klus. U moet er daarom rekening mee 
houden dat de behandeling vaak uit meerdere zittingen bestaat, en u ongeveer 2 uur per zitting 
in de stoel ligt.

Kosten van gebitsrestauratie
De kosten van het onderzoek en de bespreking variëren tussen 100 en 200 euro. De kosten van 
de behandeling variëren tussen 1000 en 3000 euro, afhankelijk van de mate van gebitsslijtage. 
Vaak vergoedt uw verzekeraar een gedeelte hiervan. In sommige gevallen wordt opbouw na 
gebitsslijtage volledig vergoed.  Dit hangt af van uw verzekeraar en of u aanvullend verzekerd 
bent. Informeert u hiernaar bij uw zorgverzekeraar. Dit kunt u ook doen aan de hand van de door 
ons opgestelde begroting.
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