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Locatie Purmerend/Volendam

Implantaten

In deze patiënteninformatie kunt u lezen wat een implantaat is en welke
mogelijkheden er zijn om met behulp van implantaten tanden en kiezen te
vervangen die verloren zijn gegaan.
Een natuurlijke tand of kies bestaat uit twee gedeelten: een kroon en een wortel.
Een implantaat is een kunstwortel die gemaakt is van metaal en/of een keramisch
materiaal. Wanneer het bot voldoende aan de kunstwortel is gegroeid kan het
implantaat dienen als basis voor een kroon of als steun voor een gebitsprothese.
Het gedeelte dat op het implantaat en boven het tandvlees zit, kan worden
gevormd door een kroon, een brug of een kunstgebit.
Voorwaarden
In principe kunnen implantaten aangebracht worden bij iedereen die gezond is. Er
is echter een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan om in aanmerking
te komen voor implantaten:
• er moet voldoende bot aanwezig zijn om implantaten in vast te laten groeien.
• wanneer nog eigen tanden en kiezen aanwezig zijn, moet het tandvlees rondom
deze gezond zijn of gezond kunnen worden gemaakt.
• een goede motivatie van de patiënt.

Een goed onderhoud van de implantaten en een goede
mondhygiëne zijn belangrijk.
Behandeling
Voordat implantaten kunnen worden aangebracht vindt uitgebreid onderzoek
plaats naar de algemene gezondheid, de conditie van het kaakbot, welk implantaat
geschikt is, hoeveel er nodig zijn en of er een kroon, brug of overkappingprothese
kan worden gemaakt.

3

De behandeling verloopt in twee fasen:
De eerste fase is het plaatsen van een implantaat of implantaten. Eerst wordt
u plaatselijk verdoofd. Daarna wordt het tandvlees losgemaakt, zodat het bot
zichtbaar wordt. Vervolgens worden er gaatjes in het bot geboord, waarna de
implantaten in de opening getikt of geschroefd worden. Het tandvlees wordt
tenslotte met hechtingen gesloten.
Hoewel de behandeling zelf niet bijzonder belastend is, kan er kort na het
inbrengen van de implantaten een lichte zwelling optreden.
De napijn is in het algemeen gering. Hiervoor krijgt u zonodig een pijnstillend
middel voorgeschreven. Meestal is het noodzakelijk na het aanbrengen van de
implantaten gedurende 1 a 2 weken vloeibaar of zacht voedsel te gebruiken.
Na het aanbrengen van de implantaten volgt een rustperiode van drie tot zes
maanden zodat het bot de gelegenheid krijgt aan de implantaten vast te groeien.
In die maanden mogen de implantaten niet worden belast. Het is in deze periode
meestal mogelijk een tijdelijke noodkroon, noodbrug of kunstgebit te maken. De
kaakchirurg zal u vooraf hierover informeren.
Na de rustperiode volgt de tweede fase, waarin op de implantaten een kroon,
brug of overkappingprothese wordt gemaakt.
Meestal zal hiervoor onder plaatselijke verdoving eerst een klein stukje van het
tandvlees boven het implantaat worden weggenomen.

Het onderhoud

Een goede mondhygiëne is van het allergrootste belang voor het behoud van
de implantaten. Naast de dagelijkse mondverzorging is regelmatig bezoek aan
tandarts en/of mondhygiëniste nodig.
De tandarts zal aandacht besteden aan:
• Patiënteninformatie
• de gezondheid van het tandvlees
• het bot rondom de implantaten
• de kroon, brug of overkappingprothese in verband met mogelijke slijtage van
onderdelen die dan vervangen moeten worden

4

Voor- en nadelen

Voordelen
• Implantaten bieden een oplossing in aanvulling op de traditionele
tandheelkunde. Na de behandeling kan bijvoorbeeld het kauwen weer
gemakkelijker worden.
• Daarnaast kunnen kronen en bruggen op implantaten worden gemaakt. Dit
zijn vastzittende in plaats van uitneembare vervangingen van verloren gegane
tanden en kiezen
Nadelen
• Een behandeling met implantaten vergt een lange behandelingsperiode.
• De behandeling is kostbaar en wordt niet altijd vergoed door de
ziektekostenver- zekeraar.
• De dagelijkse verzorging vergt veel aandacht, moeite en tijd en moet het gehele
leven volgehouden worden
Informatie
Voor meer informatie over implantaten kunt u contact opnemen met de
kaakchirurg via telefoonnummer (0299) 457 685.
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Notities:
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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