Eventuele napijn is afhankelijk van het verloop van de behandeling. Kaakbot
zelf heeft geen gevoel, maar het tandvlees eromheen wel. Is het tandvlees
gehecht of is er bot bijgeplaatst, dan kan dat na het uitwerken van de
verdoving gevoeliger zijn. Vaak is de plaatselijke verdoving 1,5 tot 2 uur na de
behandeling uitgewerkt. Let er tot die tijd op dat u zich niet aan warm eten of
drinken brandt of ongemerkt op uw lip of wang bijt.

Wat kunt u verwachten
De volgende (normale) klachten komen af en toe voor:
- blauwe plekken
- prikkelend en/of verdoofd gevoel in de lip of wang
- lichte napijn (neem eventueel een paracetamol, géén aspirine)
- zodra uw neus verstopt raakt, moet u deze vrijmaken door 7 dagen 2x per
dag een neusspray te gebruiken met Xylometazoline. Bij niezen de neus niet
dichtknijpen.

Vragen?
Neem bij vragen gerust contact met ons op.

Telefonische bereikbaarheid
Telefoon:
033 - 461 33 34
Maandag t/m donderdag: 08.00 -17.30 uur en van 18.30 - 21.00 uur
Vrijdag:
08.00 -15.00 uur

4 Nazorg: onderhoud van het implantaat (afspraak van 15 minuten)
Nazorg na 1 dag en na 1,5 week
Bij de nazorgafspraken wordt er bekeken of:
- de wondjes goed genezen
- het tijdelijke plaatje eventueel nog iets aangepast moet worden
- de hechting eventueel verwijderd moet worden
U krijgt instructie hoe u het implantaat het best kunt onderhouden. Op die
manier zorgt u ervoor dat de mondhygiëne optimaal zal blijven. Als u niet
dagelijks goed poetst, kunnen er complicaties zoals ontstekingen optreden.
Op den duur kan dit dan leiden tot verlies van het implantaat. Regelmatig
bezoek aan de mondhygiënist is noodzakelijk. Ons advies is dit met uw
halfjaarlijkse controle te combineren.
Nazorg na 2 of 3 maanden
De implantoog bekijkt of het implantaat belast kan worden zodat het
vervaardigen van de kroon (kronen) of brug kan worden ingepland.
5

Vervaardiging van de kroon of brug

Het implantaat bestaat uit twee delen. Het onderste deel
(implantaat) zit vast in het kaakbot, het bovenste deel
(abutment) zit door middel van een schroefje vast op het
implantaat.
De kroon of brug wordt op het abutment vastgeschroefd en
met een kleine witte vulling afgesloten.
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Implantaten

U heeft het advies gekregen één of meerdere implantaten te laten plaatsen. In
deze folder leest u wat implantaten zijn, wat de voordelen hiervan zijn en hoe het
behandeltraject verloopt.

Wat is een implantaat?
Een implantaat is een kunstwortel die in de kaak wordt geplaatst en daarin
vastgroeit. Implantaten zijn van titanium vervaardigd, een materiaal dat goed door
het lichaam wordt geaccepteerd. Ze vormt de basis waarop een kroon (foto 1) of
een 3-delige brug (foto 2) wordt vastgezet. Het slagingspercentage ligt hoog: in de
bovenkaak is dit 95% en in de onderkaak zelfs 98%. Implantaten kunnen vrijwel altijd
worden geplaatst, mits er een goede mondhygiëne is. Veel mensen kiezen voor
implantaten omdat het de meest natuurlijke vervanging is van de eigen tanden en
kiezen.

een mondonderzoek gedaan en eventueel een foto gemaakt. Daarna zal hij zijn
advies met u bespreken, rekening houdend met uw wensen en verwachtingen.
Vervolgens ontvangt u een begroting met daarin het behandelplan en de
bijbehorende kosten. Een implantaat komt in de meeste gevallen ten laste van
uw eventuele tandartsverzekering. Met de begroting kunt u bij uw zorgverzekering
navragen hoeveel de vergoeding zal bedragen.
2 Voorbereiding
Mondhygiëne
Om succesvol te implanteren is een goede mondhygiëne
van groot belang. U kunt hiertoe het advies krijgen een
afspraak met de mondhygiënist te maken. Die maakt samen
met u een behandelplan en tijdsplanning om het tandvlees
gezond te krijgen.
Tijdelijk plaatje
De tanden/kiezen kunnen gedurende het behandeltraject
soms gaan schuiven. Dan wordt een partieel plaatje als
tijdelijke oplossing geadviseerd. Dit is een uitneembaar
gebitsplaatje waarop de vervangende tand/kies bevestigd
is.

Foto 1: kroon op 1 implantaat

Foto 2: 3-delige brug op 2 implantaten

Voordelen van implantaten:
ü zorgeloos kunnen lachen
ü goed kunnen kauwen, wat de spijsvertering ten goede komt
ü kunnen eten wat u wilt
ü het gevoel uw eigen tanden of kiezen weer terug te hebben
ü uw eigen tanden worden niet onnodig belast of afgeslepen
ü het bot blijft goed bewaard en slinkt niet of nauwelijks verder

Het behandeltraject
In het algemeen bedraagt de ingroeifase van een implantaat in de bovenkaak
3 à 4 maanden en voor de onderkaak 2 maanden. Vanaf het intakegesprek, de
behandeling, de nazorg tot het plaatsen van de kroon of brug is de gemiddelde
doorlooptijd een half jaar.
Er zijn doorgaans 5 stappen:
1. intake bij de implantoloog
2. voorbereiding
3. implanteren
4. nazorg
5. vervaardigen van kroon- of brugwerk
1 Intake
De implantoloog heeft informatie over uw algehele gezondheid nodig. Er wordt

Medicatie voorafgaand aan de behandeling
U ontvangt een recept met begeleidend schrijven. Wij adviseren u de medicijnen
vroegtijdig bij de apotheek op te halen en in te nemen zoals voorgeschreven.
Gebruikt u bloedverdunners, neem dan contact op met uw arts. Het is belangrijk
te weten of u moet stoppen met het innemen van bloedverdunners. Is uw INRwaarde lager dan 3.5, dan kunnen we met de behandeling doorgaan.
CBCT-scan
Om een goed beeld van het aanwezige bot te verkrijgen, kan de implantoloog
een CBCT-scan (driedimensionale foto) van uw kaak laten maken.
Hoogte cholesterol en vitamine D
De waardes van cholesterol en vitamine D in uw bloed zijn van belang voor een
succesvol resultaat. Wanneer het nodig is om dit te testen ontvangt u van ons
verwijsbrief voor de huisarts of prikpunt.
3 Implanteren (afspraak van 60 of 90 minuten)
Hoe verloopt de behandeling en wat kunt u na de behandeling verwachten?
Het verloop van de behandeling
U wordt plaatselijk verdoofd op de plek waar het implantaat geplaatst wordt.
Daarna zal de implantoloog het
implantaat en eventueel extra
bot plaatsen. Ter controle wordt
er een röntgenfoto gemaakt.

U krijgt een implantaatpaspoort mee waarin precies staat vermeld welk
implantaat op welke locatie is geplaatst. U dient deze gegevens goed te
bewaren. Mocht het nodig zijn, dan kan iedere andere arts of specialist zien welke
implantaten er in uw mond aanwezig zijn
Het plaatsen van extra bot
Mocht de kaak in de breedte en/of de hoogte bot tekort komen, dan kan het
geslonken deel worden opgevuld.
In deze afbeelding is te zien dat een deel van het
implantaat aan de linkerkant niet met bot bedekt is. De
implantoloog zal het gebied waar zich te weinig bot
bevindt opvullen en eventueel met een membraan
bedekken.
Tijdens de behandeling beslist de implantoloog of er extra
bot bijgeplaatst moet worden.
Uit voorzorg adviseren wij u, na de behandeling, niet zelf auto te rijden. Wellicht
vindt u het prettig om iemand mee te nemen.
Wat u na de behandeling kunt verwachten
De eerste 24 tot 36 uur na het implanteren adviseren wij u om:
- rustig aan te doen
- niet te spoelen (ook niet met water) i.v.m. de beginnende wondheling
- niet te roken, dit vermindert de doorbloeding en vertraagt de wondheling
- géén alcohol te drinken, dit werkt bloedverdunnend en verhoogt de kans op
nabloeding
- geen melkproducten te nemen omdat deze bacteriegevoelig zijn. Mocht u
die toch nuttigen, drink daarna dan een glas water om ervoor te zorgen dat er
geen slijmrestjes in de mond achterblijven.
Om het implantaat niet te belasten, adviseren wij u na het implanteren
gedurende 8 tot 12 weken niet te hard te bijten, uw eten klein te snijden of te
prakken en de eventuele noodvoorziening (bijv. plaatje) zoveel mogelijk uit te
laten.
Is er bij u in de bovenkaak/kaakholte bot bijgeplaatst? Dan is het advies om de
eerste 2 weken na het implanteren niet te veel druk op het hoofd te laten komen.
Dit betekent:
- niet zwaar tillen
- bij het bukken door de knieën zakken
- niet sporten, duiken of vliegen
- geen blaasinstrumenten bespelen

Napijn
De eerste 2 uur na de behandeling kunt u de locatie met een coolpack 5 minuten
op en af koelen om eventuele zwelling te voorkomen. Het kan zijn dat er een
lichte zwelling en/of een blauwe plek ontstaat, die trekt na enkele dagen weg.

