De specialist op het gebied
van bijzondere implantologie
in Nederland

Waarom Centrum Bijzondere Implantologie?
CBI (Centrum Bijzondere Implantologie) is dé specialistische kliniek op het gebied van
bijzondere implantologie in Nederland. Wij behandelen mensen met relatief eenvoudige
tot buitengewoon complexe gebitsproblematiek. CBI is een autoriteit als het gaat om een
voorspelbaar en goed behandelresultaat in de meest moeilijke gevallen (bijvoorbeeld bij
weinig bot, of ernstige gebitsbeschadiging).
Qua knowhow en behandeltechnieken bekleedt CBI een pioniersrol in Nederland.
Wij behandelen waar nodig op basis van nauwkeurige driedimensionele planning. Met een
computersimulatie wordt de operatie door ons team voorbereid, waardoor behandelingen
voorspelbaar verlopen, veel korter duren en minimaal ongemak veroorzaken. CBI is in staat
operaties uit te voeren die voorheen ondenkbaar waren. Ons team van experts wordt
bijgestaan door Prof. Dr. W. Kalk, een gerenommeerde tandarts.
Veel van onze patiënten hebben problemen waarvoor de reguliere tandheelkunde geen
oplossingen meer kan bieden. Waar uw eigen tandarts of kaakchirurg geen mogelijkheden
meer ziet, biedt CBI u uitkomst. Een compleet nieuw gebit binnen één dag is bij ons geen
droom maar werkelijkheid. Bij ons vooraanstaande team van professionals bent u in de
best denkbare handen.
Dr. Wouter Kalk, kaakchirurg-implantoloog

Implantologie in

Een ideaal gebit voor ogen

vijf efficiënte stappen

Na bestudering van uw situatie wordt vastgesteld hoe uw gebit er uit

Bij CBI hanteren we de filosofie van
‘backward planning’. Volgens een zeer
voorspelbare methode wordt een volledig
op uw mond afgestemde tandenrij compromisloos in uw kaken vastgezet op hoogwaardige implantaten. Dé procedure voor
een esthetisch en functioneel maximaal
resultaat zonder zware ingrepen.

moet komen te zien. Uitgaande van het ideale eindresultaat - een mooi
en natuurlijk gebit - werken wij met computertechnologie ‘terug’ naar
de behandeling. Op basis van het gewenste eindresultaat wordt in het
laboratorium een proefopstelling gemaakt, welke dient als basis voor
de planning.

Veilig, betrouwbaar en
wetenschappelijk beproefd
Nederlandse topkliniek in digitale precisieoperaties
CBI beschikt over ultramoderne faciliteiten op het gebied van röntgen, virtuele
operaties en computersimulaties. In Nederland bekleden wij hiermee een leidende positie.
Dankzij baanbrekende technologie treden er tijdens de operatie minder verrassingen op
en verloopt uw behandeling sneller.

Aangename, patiëntvriendelijke omgeving
CBI is in alle opzichten een eigentijdse kliniek. Niet alleen werken wij volgens de modernste
inzichten en met de meest geavanceerde technologieën. Ook is onze kliniek aangenaam en
comfortabel ingericht om u volledig op uw gemak te stellen. Komt u van ver? Dan biedt CBI
u graag een passend arrangement.

Altijd een eerlijk advies
Bij CBI informeren we u uitvoerig over de beste behandeling voor een esthetisch en
functioneel optimaal resultaat. Wij denken altijd vanuit mogelijkheden maar informeren u ook
wanneer een gevraagde ingreep onmogelijk of ongewenst is.

Een 3D scan

Een computersimulatie

We maken een 3D scan. Onze geavanceerde ConeBeam CT

De data wordt in een computer ingevoerd.

röntgenscanner levert in 20 seconden een 0,08 mm nauwkeurig

Op basis van de 3D scan voeren we met

röntgenbeeld van uw kaken. Ook de proefopstelling wordt

geavanceerde software een virtuele

gedigitaliseerd.

precisie-operatie uit.

CBI werkt volgens
de nieuwste technieken
CBI staat garant voor een uitermate patiënt vriendelijke behandeling. Met behulp van
computertechnologie bereiden wij uw operatie tot in de finesses voor. Hierdoor hebt u
na afloop nauwelijks last van pijn of zwellingen. De operatie zelf gebeurt onder plaatselijke
verdoving; in een uitzonderlijk geval onder narcose.

Een precisie boormal

Een korte operatie ter afronding

De gegevens van deze virtuele operatie verzenden

Zodra u in de stoel plaats neemt, is het meeste werk

wij via het internet naar één van ’s werelds modernste

eigenlijk al gedaan. We plaatsen met de precisie boormal

tandtechnische laboratoria. Binnen twee weken ontvangen

alleen nog de implantaten in uw kaak. Daarop bevestigen

wij een precisie boormal. Hiermee vervaardigt onze

we vaak direct al de nieuwe tanden en kiezen. Dezelfde

tandtechnicus alvast uw niet van echt te onderscheiden

avond nog kunt u normaal eten. De volgende dag kunt u

vaste of uitneembare brug (de tanden en kiezen).

alweer aan het werk.

Het team
Het team bestaat uit drie zeer ervaren tandartsen met uiteenlopende expertise,
een kaakchirurg-implantoloog, een tandtechnicus met een eigen laboratorium en
een mondhygieniste. De teamleden begeven zich ieder in de voorhoede van hun vak.
Zij bedienen zich van de modernste technieken en hebben een gezamenlijk streven:
perfectie! Meer informatie over de teamleden vindt u op de website.

In samenwerking met
uw eigen tandarts
Behandeling bij CBI vindt meestal plaats na doorverwijzing van uw tandarts.
Deze kent uw gebit immers het best. Vaak is uw eigen tandarts ook onderdeel
van ons behandelteam. Na de operatie blijft u als vanouds bij uw eigen tandarts.
CBI hecht aan een goede relatie met collega tandartsen en kaakchirurgen.
Wij ondersteunen hen met cursussen en nascholing op het gebied van implantologie.

Voordelen CBI
Multidisciplinair team: alle specialisten onder een dak.
Topreferentie kliniek van het Noorden. Altijd de hoogste kwaliteit.
De patiënt centraal: samen met u zoeken wij de beste oplossing.
Digitale precisie: voorspelbaar resultaat zonder zware ingrepen.
Goede samenwerking met uw tandarts is ons credo.
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