
Informatie van uw tandarts

Partiële prothese



Partiële prothese
Een partiële (gedeeltelijke) prothese is een uitneem-
bare vervanging voor één of meer tanden of kiezen.

Er zijn twee soorten partiële prothesen: de kunststof 
plaatprothese en de frameprothese. 

Kunststof plaatprothese 
Hiervoor wordt gekozen indien:
• de overige tanden en kiezen niet meer voor  

duurzame restauratie in aanmerking komen;
• een noodvoorziening nodig is;
• een voorloper op een volledige prothese nodig is;
• er financiële bezwaren kleven aan het maken van 

een brug of frameprothese. 
 
Het kunststof deel rust op de kaak waarin de 
tanden en kiezen geplaatst worden. Wanneer de 
houvast tegenvalt, kan deze uitgevoerd worden 
met twee of meer gebogen ankers rond de  
bestaande tanden voor meer stevigheid.  

Voor het maken van de partiële prothese werkt  
de tandarts en tandprotheticus nauw samen.

Partiële prothesen



De frameprothese 
Hiervoor wordt gekozen indien:
• er enkele voortanden, kiezen 

of een combinatie hiervan 
ontbreken;

• het om een langetermijn
oplossing gaat;

• de resterende tanden sterk  
genoeg zijn om deze construc
tie te dragen; 

• het vervaardigen van een brug 
niet mogelijk is. 

De frameprothese bestaat uit een 
metalen frame met daaraan de 
tanden en kiezen. Het frame wordt 
gemaakt van sterke chroomkobalt 
legering of titanium. Het frame is 
samengesteld uit een basis, een 
hoofdverbindingsbeugel, kleine 
verbindingsbeugels en ankers rond 
uw eigen tanden. 

Behandeling
Er wordt gestart met een intake
gesprek. Hierna kan een afspraak 
gemaakt worden voor de eerste 
afdrukken van beide kaken.  
U bepaalt samen met de behande
laar de kleur van de tanden. 
 
De definitieve afdruk wordt ge
maakt met een op maat gemaakte 
lepel, om de perfecte pasvorm te 
bepalen. Hierna volgt de beetbepa
ling. Met behulp van een beetplaat 
wordt bepaald in welke positie uw 
tanden en kiezen elkaar raken.  
 
Met behulp van de wasplaat met 
de nieuwe tanden en kiezen wordt 
bekeken of de kleur overeenkomt 
met de kleur van uw eigen tanden 
en kiezen.  
 
In de laatste fase wordt de partiële 
prothese geplaatst in de mond, 
waarbij direct wordt gecontroleerd 
of deze klemt of pijn veroorzaakt. 
 
Na enkele weken volgt er een  
nacontrole door uw behandelaar. 
 

Soorten prothesen

Frameprothese



Beschadigen de haakjes mijn eigen tanden? 
De metalen haakjes kunnen de tanden bescha
digen. Dit kan voorkomen worden door ‘s nachts 
de partiële prothese niet te dragen, zodat de 
mineralen in het speeksel eventuele kleine  
beschadigingen kunnen herstellen.  
Kunststof ankers voorkomen beschadigingen. 

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


