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In elke prijsklasse een mooie lach met implantaten!

Kliniek Tandheelkunde en Implantologie Sneek  
is gespecialiseerd in teeth-in-an-hour en klikgebit

patiëntvriendelijke techniek waarbij implantaten mét 
daarop alle nieuwe tanden en kiezen in één behandeling 
worden geplaatst. “Het normale inhelingsproces is 
daarbij overbodig,” vertelt leidinggevend tandarts en 
implantoloog Frank Post. “Doordat de behandeling weinig 
ongemak geeft, kunnen mensen direct daarna alles eten 
en gewoon poetsen alsof het om natuurlijke tanden 
gaat.” 

Klikgebit? Voor de prijs hoeft u het niet te laten!
Voor mensen die last hebben van een loszittend  
kunstgebit kan een klikgebit een uitkomst zijn. Een  
klikgebit is een kunstgebit dat u kunt vast- en losklikken 
op twee tot vier implantaten. Na een relatief simpele 
en pijnloze behandeling kunnen patiënten eindelijk 
weer vrijuit lachen en alles eten. “Het is een zeer 
betaalbare oplossing,” aldus drs. Frank Post. “Ik kan niet 
in de toekomst kijken, maar op dit moment wordt een 
klikgebit nog vergoed door de basisverzekering. (Een 
tandartsverzekering is niet nodig!) Er geldt slechts 
een verplichte eigen bijdrage van een paar 
honderd euro (dit is inclusief een nieuwe 
bovenprothese). Mensen die geïnteresseerd 
zijn in een klikgebit, krijgen op vertoon 
van deze advertentie een gratis 
1e consult aangeboden in 
onze kliniek!” 

Durf weer te lachen
Hebt u ontbrekende tanden of kiezen? Of een loszittend 
en pijnlijk kunstgebit? Dat is vandaag de dag echt niet 
meer nodig. Met implantaten is het vrijwel altijd mogelijk  
om een gebit weer compleet te maken of een prothese  
vast te zetten. Een tandheelkundig implantaat is een 
vast kunstworteltje dat de plaats inneemt van de wortel  
die verloren is gegaan. Kliniek Tandheelkunde en  
Implantologie Sneek is gespecialiseerd in implantaat-
behandelingen in elke prijsklasse!  

Wat zijn implantaten?
Een implantaat lijkt op een minuscuul schroefje. Dit wordt 
-onder plaatselijke verdoving- in de kaak geplaatst. Na 
acht weken zit een implantaat zo stevig vast dat er een 
vaste kroon, een brug of zelfs een compleet nieuw gebit 
op gezet kan worden. Aanpassingen aan gezonde tanden 
zijn meestal niet nodig. Keramische tanden en kiezen op 
implantaten zijn niet van echt te onderscheiden en kunnen 
bij een goede mondhygiëne levenslang meegaan.

Vaste tanden in één behandeling 
Een vaste prothese op vier implantaten is de meest 
fraaie en comfortabele oplossing voor mensen die 
(bijna) al hun tanden missen. Als 1e praktijk in Friesland 
is Kliniek Tandheelkunde en Implantologie Sneek 
al jarenlang gespecialiseerd in teeth-in-an-hour; een  

Complete mondzorg onder één dak
Kliniek Tandheelkunde en Implantologie Sneek is een all 
round gezinspraktijk die vrijwel alle disciplines op het 
gebied van de moderne mondzorg in huis heeft. Behalve 
in preventieve en algemene tandheelkundige zorg is 
de praktijk gespecialiseerd in kindertandheelkunde, 
parodontologie, esthetische tandheelkunde (zoals 
facings) en implantaatbehandelingen, waaronder de  
innovatieve plaatsingstechniek teeth-in-an-hour en het 
zeer betaalbare klikgebit.


