
Kroon/brug

kroon of brug brengt hij een snel hardend cement aan. 
Vervolgens schuift hij de kroon of brug op zijn plaats en 
drukt hem stevig aan.

Krijg ik last van napijn bij de behandeling voor een 
kroon of een brug?
Na plaatsing kan een tand of kies die van een kroon of een 
brug is voorzien soms gevoelig zijn. Dit is meestal tijdelijk. 
Raadpleeg uw tandarts als de gevoeligheid aanhoudt of
heviger wordt.

Wat kost een kroon?
De kosten voor een kroon hangen af van de soort kroon, 
het materiaal dat wordt gebruikt en de kosten voor het
tandtechnisch laboratorium. Bovendien is het van belang 
of een opbouw nodig is. Vraag uw tandarts vooraf om een
begroting.

Wat kost een brug?
De kosten voor een brug hangen af van de soort brug en 
het aantal tanden en kiezen dat moet worden vervangen. 
Een etsbrug is vaak goedkoper dan een gewone brug. Ook
hiervoor geldt: vraag uw tandarts vooraf om een begro-
ting.

Worden kronen en bruggen door de verzekering ver-
goed?
De vergoedingen variëren per verzekering. In de polis van 
uw ziektekostenverzekering staat op welke vergoedingen 
u recht heeft.
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Kronen en bruggen.

Duurzame vervangingen voor tanden en kiezen
Kronen en bruggen zijn bedoeld als duurzame vervangin-
gen voor tanden en kiezen. Ze benaderen de oorspronkelijke 
vorm en functie zoveel mogelijk. Een behandeling voor een 
kroon of brug is ingewikkelder dan voor een gewone vulling. 
U zult dan ook enkele keren bij uw tandarts moeten
terugkomen.

Wat is een kroon?
Een kroon is een kapje van metaal 
en/of porselein dat precies over een 
afgeslepen tand of kies past. Het kap-
je zit op de tand of kies vastgelijmd. 
Door een kroon krijgt de tand of kies 
zijn oorspronkelijke vorm en functie 
weer terug.

Wanneer kan een kroon nodig zijn?
1.  Er is onvoldoende houvast voor een vulling. Door tandbe-

derf kan een groot deel van de tand of kies verloren zijn 
gegaan.

2. Verbeteren van het uiterlijk. Meestal gaat het daarbij om 
verkleurde en/of slecht gevormde tanden of kiezen die 
voor in de mond staan.

Wat is een brug?
Een brug wordt gemaakt ter vervanging van één of meer ont-
brekende tanden en/of kiezen. Een brug zit vast aan twee of 
meer pijlers. Dat zijn afgeslepen tanden of kiezen aan weers-
zijden van de open ruimte van de ontbrekende tand of kies. 
Een brug bestaat uit twee of meer kronen die op pijlers pas-
sen en een brugtussendeel, ook wel ‘dummy’ genoemd. Deze 
bestaat uit één of meer kunsttanden en/of kiezen die op de 
plaats van de open ruimte komen.

Wanneer kan een brug nodig zijn?
1.  Om beter te kunnen kauwen.
2.  Verbetering van het uiterlijk.
3.  Om te voorkomen dat tanden en kiezen scheef gaan staan 

en/of gaan uitgroeien.
Als tanden en kiezen ontbreken, kun-
nen de tanden of kiezen van de an-
dere kaak in de richting van de open 
ruimte groeien. Ook kunnen de tan-
den of kiezen aan weerszijden van de 
open ruimte naar elkaar toe groeien, 
waardoor ze scheef gaan staan.

Van welk materiaal zijn kronen en bruggen gemaakt?
Porselein
Kronen van porselein kunnen in veel situaties worden toe-
gepast. Door nieuwe technieken is de kans op breuk
uitgesloten. Het materiaal is tandkleurig en ziet er zeer
natuurgetrouw uit.

Metaal-porselein
Hierbij wordt metaal als basis gebruikt. Voor het uiterlijk 
wordt over het zichtbare metaal een laag van tandkleurig
porselein aangebracht.

Metaal
Soms worden kronen en bruggen alleen van metaal ge-
maakt. Dit materiaal is zeer sterk en slijtvast. Ze krijgen dan 
een goud- of zilverkleurige goudlegering. Vanwege de kleur 
plaatst de tandarts ze alleen achter in de mond.

Hoe verloopt de behandeling van een kroon of een 
brug?
De behandeling van een kroon of brug verloopt in stappen. 
Hiervoor zijn twee of drie bezoeken aan uw tandarts nodig. 
Een kroon of brug wordt niet direct in uw mond gemaakt, 
maar in een tandtechnisch laboratorium.
Hiervoor is ongeveer één tot twee weken tijd nodig.

De behandeling in stappen
Afslijpen van de tand of kies
Allereerst wordt een deel van de tand of kies afgeslepen, 
totdat er genoeg ruimte is om een kroon of brug te maken. 
Zo nodig krijgt u een plaatselijke verdoving.

Afdruk maken
Vervolgens maakt de tandarts een afdruk van uw hele 
kaak of het gedeelte waarin zich de afgeslepen kies be-
vindt. Hiervoor brengt de tandarts een afdruklepel met 
een rubberachtige massa in uw mond. Zo ontstaat een af-
druk waarin later in een tandtechnisch laboratorium gips 
wordt gegoten. Op dit gipsmodel wordt de kroon of brug 
gemaakt.

Beetregistratie
Met de beetregistratie bepaalt de tandarts hoe de tanden 
en kiezen van uw onder- en bovenkaak op elkaar passen. 

Daarvoor is een afdruk van de tegenovergelegen kaak no-
dig. Hiervoor gebruikt de tandarts een was plaatje.

Noodvoorziening
Voor uw comfort en ter bescherming van de afgeslepen 
tand of kies, wordt een tijdelijke kroon gemaakt.

Eet er geen harde of kleverige producten mee. De tijdelijke 
kroon is daar niet op berekend. Neem bij breuk of losraken 
van de tijdelijke kroon contact op met uw tandarts.

Vastzetten
Bij de laatste afspraak past uw tandarts de kroon of brug 
in uw mond en zet hem vast. Aan de binnenzijde van de 
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