Stap 3 • Nazorg (afspraak van 15 minuten)
Een week na het implanteren zien wij u terug.
Wilt u dan uw elektrische tandenborstel
meenemen? Er wordt gekeken of de wondjes
goed genezen, de prothese nog aangepast
moet worden, u de tijdelijke dopjes op de
implantaten goed kunt schoon houden en de
mondhygiëne op pijl is.

Stap 4 • Tijdelijke knopjes door locators (drukknoppen) vervangen
(afspraak van 15 minuten)
Acht tot tien weken na het plaatsen van de implantaten zien wij u terug om
de tijdelijke dopjes op de implantaten door drukknoppen te vervangen.
Ter controle wordt er een röntgenfoto gemaakt.

Stap 5 • Vervaardigen van de gebitsprothese op implantaten

Vragen?
Neem dan gerust contact met ons op.

Telefonische bereikbaarheid
Voor drukplekken in de eerste week na het plaatsen van de implantaten:
Tandarts:
033 - 461 33 34 optie 1
Maandag t/m donderdag: 08:00 - 17.30 uur en van 18.30 - 21:00 uur
Vrijdag:
08:00 - 15:00 uur
Voor drukplekken na het plaatsen van de prothese:
Tandtechniek:
033 - 461 33 34 optie 2
Bel het liefst zo vroeg mogelijk op de dag en spreek het
antwoordapparaat in.
De tandtechnieker belt u op werkdagen tussen 8.00 tot 17.00 uur zo spoedig
mogelijk terug.
Buiten deze uren kunt u voor pijnklachten bellen met de spoedlijn.
Telefoonnummer: 0900 - 1515.
Via de doktersdienst komt u dan bij de dienstdoende tandarts terecht.

Dit gebeurt meestal in 6 afspraken van 30 minuten bij de tandtechnieker.
Bij de eerste twee afspraken worden er afdrukken van uw kaken
gemaakt. Tijdens de volgende afspraken wordt er gemeten hoe u
dichtbijt en gaat u de protheses passen. Indien er nog iets aangepast
moet worden, past u nog een keer. Tijdens de laatste afspraak worden
zowel de boven- als onderprothese geplaatst.

Controle
Wij zien u graag eens per jaar terug voor controle van de implantaten,
gebitsprothese en mondgezondheid. Met een continue goede mondverzorging
en een controle door uw tandarts is een lange levensduur van implantaten
verzekerd.

Kosten van de behandeling
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In de meeste gevallen wordt de behandeling vergoed vanuit de AWBZverzekering. Wij vragen een machtiging voor u aan. Er is een eigen bijdrage van
€ 250,- Houdt u echter ook rekening met uw eigen risico.

De gebitsprothese op
implantaten

U heeft het advies gekregen om de gebitsprothese op implantaten te laten plaatsen.
In deze folder leest u wat een implantaat is, wat de voordelen hiervan zijn en wat het
behandeltraject kan inhouden.

Wat is een gebitsprothese op implantaten?
Dit is een uitneembare gebitsprothese, ook wel een
overkappings- of klikprothese genoemd, Deze klikt
vast door middel van locators (drukknoppen) op de
implantaten. Dankzij het vastklikken zit de prothese “vast”
op de kaak. Het kauwen verbetert en het slinken van de
kaak wordt aanzienlijk vertraagd.

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 vormen de basis waarop een prothese wordt vastgezet. Het
slagingspercentage ligt heel hoog, in de onderkaak zelfs op 98%. Implantaten kunnen
vrijwel altijd worden geplaatst, mits de mondhygiëne goed is.

Voordelen van een gebitsprothese op implantaten.
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

zorgeloos kunnen lachen;
goed kunnen kauwen, wat de spijsvertering ten goede komt;
de gebitsprothese valt niet meer uit uw mond;
u heeft meer het gevoel van eigen tanden en kiezen doordat het
comfortabeler aanvoelt;
de kaak slinkt niet of nauwelijks verder;
implantaten zijn een duurzame oplossing; u heeft er lang plezier van;
u zal zich zekerder voelen, omdat u kunt vertrouwen op de implantaten.

Het behandeltraject
De ingroeifase van het implantaat in de bovenkaak bedraagt in het algemeen
3 à 4 maanden en voor de onderkaak 2 maanden. Vanaf het intakegesprek, de
behandeling, de nazorg tot het plaatsen van de gebitsprothese is de gemiddelde
doorlooptijd een half jaar.
Er zijn doorgaans 5 stappen:
1.
intake bij de implantoloog;
2.
implanteren;
3.
nazorg;
4.
tijdelijke dopjes op implantaten vervangen voor locators (drukknoppen);
5.
vervaardigen van de gebitsprothese op implantaten in meerdere
afspraken.

Stap 1 • Intake bij de implantoloog (afspraak van 30 minuten)
De implantoloog heeft informatie met betrekking tot uw algehele gezondheid
nodig. Er wordt een mondonderzoek gedaan en een röntgenfoto gemaakt.
Daarna zal hij zijn advies met u bespreken, rekening houdend met uw wensen en
verwachtingen. Als u in aanmerking komt, dient de implantoloog een aanvraag
in bij uw zorgverzekeraar.

Stap 2 • Implanteren (afspraak van 60 minuten)
Bij deze stap - het plaatsen van de implantaten - treft u uitleg aan over
de medicatie voorafgaand aan de behandeling en het verloop van de
behandeling en wat u na de behandeling kunt verwachten.
Medicatie voorafgaand aan de behandeling
Bij het maken van de afspraken krijgt u een recept en begeleidend schrijven
mee. Wij adviseren u deze medicijnen vroegtijdig bij de apotheek op te halen en
in te nemen zoals voorgeschreven.
Het is belangrijk te weten of u moet stoppen met het innemen van
bloedverdunners. Is uw INR-waarde lager dan 3.5, dan kan de behandeling
doorgaan. Gebruikt u bloedverdunners, neem dan contact op met uw arts.
Het verloop van de behandeling

Nadat de implantaten geplaatst zijn krijgt u poetsinstructies. Het is van
grootbelang dat u de randen van de implantaten, de mond en de
gebitsprothese goed poetst. U gebruikt hiervoor een pasta zonder schuurmiddel
zoals is voorgeschreven. Op deze manier zorgt u ervoor dat de mondhygiëne
en uw gebitsprothese in optimale conditie zijn en blijven. Indien er niet dagelijks
aan deze instructies gehouden wordt, kunnen er complicaties optreden zoals
ontstekingen en een vervuilde gebitsprothese. Dit kan op den duur leiden tot
verlies van de implantaten.
Wat u na de behandeling kunt verwachten
De eerste 24 tot 36 uur na het implanteren adviseren wij om:
rustig aan te doen;
niet te roken! Dit vermindert de doorbloeding en vertraagt de wondheling;
géén alcohol te drinken. Dit werkt bloed verdunnend en verhoogt de kans
op nabloeding;
geen melkproducten te nemen omdat deze bacteriegevoelig zijn. Mocht u
deze toch nuttigen, drink daarna dan een glas water om ervoor te zorgen
dat er geen slijmrestjes in de mond achterblijven.
Om de implantaten niet te belasten, adviseren wij u na het implanteren
gedurende 8 tot 12 weken niet te hard te bijten, uw eten goed klein te snijden of
te prakken en de prothese zoveel mogelijk uit te laten.
Anesthesie
Vaak is de lokale 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.
Napijn
Eventuele napijn is afhankelijk van het verloop van de behandeling. Bot zelf
heeft geen gevoel, maar het tandvlees en vliesje (periost) eromheen wel.

U wordt plaatselijk verdoofd op de plek waar de implantaten komen.
Daarna zal de implantoloog de implantaten plaatsen. Wellicht vindt u het prettig
om iemand mee te nemen.
Uw huidige gebitsprothese wordt ter hoogte van de implantaten uitgeslepen
zodat u uw prothese kunt blijven dragen en de implantaten niet worden belast.
Ter controle wordt er een röntgenfoto gemaakt.
U krijgt een implantaatpaspoort mee waarin precies staat vermeld door wie
welke implantaten op welke locatie zijn 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.

Zwelling
De eerste 2 uur na de behandeling kunt u de wang 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, maar die trekt na enkele dagen
weg.
Klachten
De volgende klachten komen af en toe voor:
blauwe plekken op de kin;
prikkelend en/of verdoofd gevoel in de lip of wang;
lichte napijn (neem eventueel een paracetamol, géén aspirine).

