Route

Routebeschrijving vanaf A12
• Afslag 29 richting Zevenaar aanhouden, (N336) Doesburgseweg
• Bij 2e kruising met stoplichten rechtsaf (N810) Ringbaan Noord
• Bij volgende kruising met stoplichten rechtsaf richting
ziekenhuis, Platanenlaan,
deze gaat na kruising met
Hunneveldweg over in
Reisenakker
• U ziet dan gelijk aan de
rechter zijde het gebouw
‘Reisenakker 2’ waarin
‘Het Implantonium’
gevestigd is
• Rechtsaf naar
parkeerplaats

Implantaten
Het intake gesprek
Reisenakker 2
6903 ZJ Zevenaar
0316 - 52 46 85
www.implantonium.nl
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Het intake gesprek
In “Het Implantonium” wordt altijd gestart met een
intakegesprek. Hierbij zijn een tandarts en een
kaakchirurg aanwezig. Tijdens het gesprek kunt u
uw wensen bespreken met de behandelaars. Er
worden röntgenfoto’s gemaakt om te zien of uw
kaak geschikt is voor het plaatsen van implantaten.
De behandeling vindt dus nooit direct plaats.

Houdt u er wel rekening mee dat aan het intakegesprek kosten verbonden zijn die bij sommige
verzekeraars wel en bij andere niet vergoed worden.
Dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de
verschillende zorgverzekeraars.
In ons centrum worden 2 typen implantaatbehandelingen uitgevoerd:
• Enerzijds worden implantaten geplaatst bij
mensen die nog voor het grootste deel hun
eigen tanden en kiezen hebben. In dat geval
worden de implantaten gebruikt om een kroon
of brug op te plaatsen.
• Anderzijds worden implantaten geplaatst bij
mensen die niet meer over hun eigen tanden
beschikken. In dat geval worden de implantaten
gebruikt als verankering voor een gebitsprothese
(zogenaamd “klikgebit”).

Na het intake gesprek wordt soms een begroting
van de voorgenomen behandeling gegeven. Deze
kan gebruikt worden om zelf bij de verzekering na
te gaan wat er mogelijk vergoed wordt. Patiënten
die een volledig kunstgebit hebben en een klikgebit
wensen hoeven niet zelf een aanvraag voor vergoeding bij hun verzekering in te dienen. Dit zullen wij
doen.
Nadat de begroting door u en/of uw verzekering
is goedgekeurd start de behandeling via het maken
van een afspraak. In een aantal gevallen hoeven
we bij een tandenloze onderkaak geen aanvraag te
doen bij de zorgverzekeraar maar kan de behandeling direct
gepland worden.
Ook is het soms
mogelijk om op
de dag dat de
implantaten zijn
aangebracht
ook het klikgebit
te plaatsen. Zo is
het niet nodig
om tijdelijk zonder
kunstgebit te
hoeven functioneren.
Alle bovengenoemde zaken
komen tijdens het
intake-gesprek
aan de orde.

Bij vragen of onduidelijkheden kunt u
altijd contact met ons opnemen.
Op werkdagen zijn wij bereikbaar
tussen 09.00 – 13.00 uur
op nummer 0316 - 52 46 85.

