
 

1/2 

 

BOTOPBOUW 
U heeft een afspraak op een van de poliklinieken van Kaakchirurgie Oost-Nederland in verband met 

botopbouw in uw kaak ter voorbereiding op het plaatsen van implantaten. In deze folder leest u informatie over 

deze behandeling.

 

DE BEHANDELING 

Afhankelijk van de hoeveelheid bot die nodig is, 

kan er bot gebruikt worden uit de kin of het gebied 

van uw verstandskies of uit uw bekken. 

‐ Transplanteren van bot uit de bekkenkam 

gebeurt altijd onder narcose. U wordt hiervoor 

opgenomen in het ziekenhuis. De duur van de 

opname varieert van twee tot vijf dagen.  

‐ Transplanteren van bot uit de kin of 

verstandskiesregio vindt meestal poliklinisch 

plaats. 

Soms kunnen implantaten direct in combinatie met 

de botopbouw worden geplaatst. In de meeste 

gevallen is het echter nodig dat het 

getransplanteerde bot eerst volledig vastgroeit. Vier 

maanden na de botopbouw worden dan de 

implantaten geplaatst. 

 

NA DE BEHANDELING 

Na de behandeling kunt u last hebben van de 

volgende klachten: 

‐ een gezwollen gezicht  

‐ een dikke wang 

‐ blauw-gele verkleuring 

‐ verminderde mondopening  

Deze klachten nemen na 3 tot 5 dagen weer af. 

Is bot uit uw bekkenkam gebruikt, dan kan het 

lopen in het begin moeizaam gaan. Na enige 

weken is dit weer normaal. 

 

Eten en drinken 

De eerste 6 uur na de ingreep moet u niet eten en 

geen zeer warme of zeer koude dranken 

gebruiken. Alcohol kunt u de eerste dagen beter 

niet gebruiken omdat dit de kans op een  

 

nabloeding vergroot. Roken verstoort de 

wondgenezing waardoor u langer last van napijn 

zult hebben. 

 

Mondverzorging 

De eerste 24 uur na de behandeling mag u de 

mond niet spoelen.  

Reinig uw mond met een normale tandenborstel. 

Na de eerste dag kunt u dit gedurende vijf dagen 

aanvullen met het spoelen van de mond met een 

mondspoelmiddel: chloorhexidine 0,12% (Perio-

Aid). 

- Gebruikt u bloedverdunners? 

Dan schrijft de kaakchirurg u een spoelmiddel voor 

dat u juist wel vanaf de dag van de behandeling 

moet gebruiken. Dit middel voorkomt een 

nabloeding. 

 

Medicijnen 

U krijgt vaak een recept voor pijnstillers en 

antibiotica. Deze gebruikt u volgens voorschrift. 

 

WANNEER MOET IK BELLEN? 

Toename pijn 

Als de pijn in uw mond twee dagen na de 

behandeling niet in ernst afneemt, neem dan 

contact op met de polikliniek. 

 

VEEL GESTELDE VRAGEN 

Waarom botopbouw? 

Na het trekken van een tand of kies gaat kaakbot 

verloren. Een botreconstructie kan dan 

noodzakelijk zijn om het plaatsen van een 

implantaat mogelijk te maken. Met behulp van 

eigen bot of botvervangers wordt de kaak weer 
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opgebouwd. Na een periode van drie à vier 

maanden heeft dit bot zich voldoende ontwikkeld 

en kunnen implantaten worden geplaatst. Op de 

implantaten kan de tandarts vervolgens een 

gebitsprothese of een kroon- en/of brug plaatsen.  

 

Welke soorten botopbouw zijn er? 

Autologe botopbouw (eigen bot van de patiënt) 

Het beste materiaal om het bot op te bouwen is 

uiteraard het eigen bot van de patiënt. Dit kan door 

het verplaatsen van een stukje eigen bot naar de 

plaats waar het implantaat moet komen. Het bot 

haalt de kaakchirurg uit de kin of bij de 

verstandskies. Als er meer bot nodig is dan wordt 

dit bijvoorbeeld uit de bekkenkam gehaald. 

 

Alloplastische botopbouw (kunstbot) 

Als alternatief voor eigen bot is het ook mogelijk om 

kunstbot te gebruiken. Dit is minder natuurlijk dan 

het eigen bot van de patiënt maar ook hiermee 

kunnen goede resultaten worden bereikt. 

Er zijn twee belangrijke typen botmaterialen: de 

synthetische materialen, geheel in de fabriek 

gemaakt, en de materialen die uit menselijk of 

dierlijk bot worden gemaakt.  

 

Mag ik na de behandeling zelf naar huis rijden? 

Het is niet verstandig om na de behandeling zelf 

naar huis te rijden. U kunt zich beter laten rijden. 

 

Moet ik de kosten zelf betalen? 

Soms wel en soms niet. Dit is afhankelijk van uw 

zorgverzekering. Wel moet u het eigen risico 

betalen. U kunt deze vraag het beste vóór de 

behandeling stellen aan uw zorgverzekeraar. Dan 

weet u waar u aan toe bent. 

 

VRAGEN EN CONTACT 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? 

Neem dan contact op met Kaakchirurgie Oost-

Nederland. 

Op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur: 

telefoon 088 708 33 80 

Buiten deze tijden/spoed: 

ZGT Almelo, telefoon 088 708 78 78 

MST Enschede, telefoon 053 487 20 00 

 

 

 

 

Kiezen voor Kaakchirurgie Oost-Nederland 

betekent kiezen voor specialistische zorg van hoge 

kwaliteit. Kwaliteit van uw leven én goede kwaliteit 

zorg. De deskundige artsen en medewerkers 

nemen uw klachten serieus. Samen met u bekijken 

ze de mogelijkheden en oplossingen die bij u 

passen! In elke locatie staat de modernste 

technologie tot hun beschikking. Zodat u verzekerd 

bent van de beste zorg. 
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