Onderzoek

Gebitsafdrukken maken
Om een antiknarsplaatje, model of spalk te kunnen maken, moeten er afdrukken van het gebit
gemaakt worden.
Het maken van gebitsafdrukken is nodig voor:
Het maken van een antiknarsplaatje (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/antiknarsplaatje-opbeetplaat) (splint).
Het bepalen van de stand van de onderkaak ten opzichte van de bovenkaak, bijvoorbeeld als voorbereiding op een
kaakcorrectie (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/kaakcorrectie) (osteotomie).

(073) 553 23 30
Maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur

Hoe verloopt het onderzoek?
Hier vindt u alle belangrijke informatie over uw onderzoek.
Het onderzoek
Hoe verloopt het onderzoek?
De assistente kaakchirurgie vult een speciale lepel met afdrukmateriaal (alginaat). Deze lepel wordt over uw tanden geplaatst. Als het
afdrukmateriaal wat hard is geworden, haalt de assistente de lepel er weer uit. Het maken van een afdruk gebeurt twee keer.
Eenmaal voor boven en eenmaal voor onder.
Als de afdrukken genomen zijn, maakt de assistent ook nog een wasbeet om de juiste stand van uw onder- en bovenkaak te bepalen.
De afdrukken gaan naar de tandtechnieker die de opdracht uitvoert.

Praktische tips
Wat neemt u mee?
Bij iedere afspraak in het ziekenhuis moet u meenemen: een geldig legitimatiebewijs, uw JBZ-patiëntenpas en uw Actueel Medicatie
Overzicht (AMO). Hier vindt u meer informatie (https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/wat-neemt-u-mee) over wat u moet
meenemen.

Opleidingsziekenhuis
In het JBZ leiden we verpleegkundigen, coassistenten, artsen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat bij uw afspraak soms
meerdere zorgverleners aanwezig zijn. En het kan zijn dat u onderzocht of behandeld wordt door een zorgverlener in opleiding
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/opleidingsziekenhuis-met-wie-heeft-u-een-afspraak). Deze zorgverlener werkt altijd onder
supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener.

Gegevens delen
Wilt u dat zorgverleners buiten het Jeroen Bosch Ziekenhuis uw medische gegevens kunnen inzien? Dan moet u het JBZ toestemming
geven (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/gegevens-delen) om uw gegevens beschikbaar te stellen.

MijnJBZ
Via MijnJBZ (http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/mijnjbz) kunt u zelf een deel van uw persoonlijke en medische gegevens inzien die in
het JBZ over u bekend zijn. Zie ook: Wat kan ik in MijnJBZ zien?
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/mijnjbz/wat-kan-ik-in-mijnjbz-zien)

Betrokken afdelingen
Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA)
(http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/mond-kaak-en-aangezichtschirurgie-mka)
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