IMPLANTATEN
U heeft een afspraak op een van de poliklinieken van Kaakchirurgie Oost-Nederland voor het plaatsen van één
of meerdere implantaten. In deze folder leest u informatie over deze behandeling.

BEHANDELING
Een implantaat kunt u het beste vergelijken met
een kunstwortel. Deze wordt als een schroef in de
kaak gebracht. Het implantaat biedt houvast voor
een kroon, brug of overkappingsprothese.
Eerst krijgt u een plaatselijke verdoving rond de
plaats waar het implantaat komt. Daarna maakt de
kaakchirurg het tandvlees los op de plek waar het
implantaat moet komen, zodat het kaakbot
zichtbaar wordt. Dan boort hij een gaatje in het
kaakbot. Daarin wordt het implantaat geschroefd of
getikt. Tot slot wordt het tandvlees gehecht.

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.

HET PLAATSEN VAN KROON OF BRUG
Nadat een of meer implantaten in het kaakbot zijn
verankerd, plaatst de tandarts hierop de kroon,
brug of prothese.

HET PLAATSEN VAN EEN PROTHESE
NA DE BEHANDELING
Medicijnen
Na de behandeling kan uw tandvlees enigszins
pijnlijk zijn. Daarvoor krijgt u zo nodig een
pijnstillend middel voorgeschreven.
Eten
Vaak is het verstandig gedurende één of twee
weken na het aanbrengen van implantaten uw
voeding aan te passen. Doe dit in overleg met uw
tandarts of kaakchirurg. U mag beslist geen harde
dingen afbijten. Het implantaat moet zes weken
ingroeien.

Een onderprothese mag u de eerste 2 weken na
het implanteren absoluut niet dragen.
Na 2 weken komt u voor controle bij de kaakchirurg
en bij de mondhygiëniste voor röntgenfoto’s,
mondhygiëne-instructie en het aanpassen van uw
oude prothese.
U maakt een afspraak voor zes weken na de
behandeling bij uw tandarts om te happen voor uw
nieuwe prothese. Bij deze afspraak neemt u uw
oude prothese mee!
Bij uw eerste tandartsbezoek moet u uw
implantatenpaspoort meenemen.

WANNEER MOET IK BELLEN?
Mondverzorging
De eerste 24 uur na de behandeling mag u de
mond niet spoelen. Reinig uw mond met een
normale tandenborstel. Poets de overgang van het
implantaat naar het tandvlees goed om
ontstekingen te voorkomen. De eerste vijf dagen
kunt u dit aanvullen met het spoelen van de mond

Toename pijn
Als de pijn in uw mond twee dagen na de
behandeling niet in ernst afneemt, neem dan
contact op te nemen met de polikliniek.
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VEEL GESTELDE VRAGEN
Wanneer kom ik in aanmerking voor een
implantaat?
‐ Bij het ontbreken van één tand of kies. De
tandarts plaatst op het implantaat een kroon
van metaal of keramiek.
‐ Bij het ontbreken van enkele tanden of kiezen.
De implantaten worden in deze situatie van een
vastzittende brug voorzien. Een brug is een
voor de patiënt niet uitneembare vervanging
van één of meer ontbrekende tanden en/of
kiezen.
‐ Bij het ontbreken van alle tanden en kiezen kan
op implantaten (meestal twee) een
overkappingsprothese worden geplaatst. Deze
wordt op de implantaten vastgeklikt.
Wanneer is een behandeling met implantaten
mogelijk?
In principe kan bij iedereen met volgroeid kaakbot
(vanaf ongeveer achttien jaar) een implantaat
worden geplaatst. Voor een succesvolle
behandeling moet u wel aan enkele voorwaarden
voldoen:
‐ U moet voldoende kaakbot hebben voor de
verankering van de implantaten.
‐ Uw kaakbot moet gezond zijn.
‐ Het tandvlees van de resterende tanden moet
gezond zijn. Is dat niet het geval dan wordt dit
eerst behandeld.
De tandarts beoordeelt aan de hand van
röntgenfoto’s of u voldoende kaakbot heeft en of
het gezond is. Tegenwoordig is het mogelijk nieuw
kaakbot te laten ontstaan op plaatsen waar er te
weinig van is.

Wat zijn de kosten van implantaten?
Voor een implantaat is toestemming nodig van de
zorgverzekeraar, zodra deze binnen is wordt u
gebeld voor het plaatsen van de implantaten.
Wat u moet betalen voor de behandeling is
afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden
en van uw ziektekostenverzekering. Vraag uw
tandarts of kaakchirurg naar een offerte en
bespreek die altijd met uw verzekeraar.

VRAGEN EN CONTACT
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen?
Neem dan contact op met Kaakchirurgie OostNederland.
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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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.
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