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Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met uw behandelaar.
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Na het inbrengen
Na plaatsen van de implantaten kan het tandvlees ter plaatse 
pijnlijk en gezwollen zijn. Daarvoor krijgt u zonodig een 

gedurende één of twee weken na het aanbrengen van  
implantaten uw voeding aan te passen. Uw behandelaar  
kan u daarbij adviseren. 
De eerste maanden na plaatsen mag u de implantaten niet 

stevig in het bot vastgegroeid en kan de tandarts of een 

hierop de kroon, de brug of de prothese maken. Hij neemt 
daarvoor onder plaatselijke verdoving soms eerst een klein 
stukje van het tandvlees boven het implantaat weg. 

Kosten

de aard van de behandeling en van uw ziektekostenverzeke
ring. Een behandeling met implantaten voor een overkap
pingsprothese in de onderkaak wordt meestal nagenoeg 
volledig vergoed door de ziektekostenverzekering. In andere 

vergoedt de ziektekostenverzekering vaak nauwelijks de 
behandeling en moet u alles volledig zelf betalen. Vraag  

verzekeraar om misverstanden te voorkomen. 

Mondhygiëne bij implantaten
Implantaten onder een kroon, een brug of een prothese 

heen. Het is erg belangrijk dat u de overgang naar het tand
vlees goed schoonmaakt. Poets dit gebied tenminste twee

met zachte borstelharen en gebruik tandenstokers, ragers 

niet goed weet schoon te houden gaat het tandvlees ontste
ken en kunnen de implantaten op den duur verloren gaan. 

Poets het tandvlees om de implanta-
ten met een tandenborstel met zachte 

Nazorg

aan wanneer hij u wil terugzien voor controle. Hij zal dan 
kijken of het tandvlees om de implantaten gezond is en of 

uw implantaten beoordeeld.
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open te maken. Het kan ook zijn dat het implantaat na  
plaatsen met tandvlees wordt overhecht en dus niet direct 
zichtbaar is in de mond. Deze aanpak kan soms nodig zijn 
om het implantaat goed te laten ingroeien in het kaakbot  

van de kroon, brug of prothese moet het tandvlees in dat 
geval wel opnieuw worden opengemaakt. Uw behandelaar 

Hoe verloopt de behandeling met implantaten?
Voordat de implantaten worden geplaatst, krijgt u een  
plaatselijke verdoving. Vervolgens wordt het tandvlees op 
de plek waar het implantaat moet komen losgemaakt zodat 
het kaakbot zichtbaar wordt. Dan wordt een gaatje in het 
kaakbot geboord. Daarin wordt het implantaat geschroefd. 
Vervolgens wordt het tandvlees gehecht. Als u meer dan 

 

bare brug op vervaardigd, maar dan heb je wel tenminste 
vier implantaten nodig en is de behandeling veel duurder 
omdat de verzekeraar een dergelijke behandeling in het 
algemeen niet vergoedt.

Wie plaatst de implantaten en plaats de  
prothetische voorziening?
Implantaten kunnen door een tandarts die zich in de implan

kaakchirurg worden aangebracht. De kroon of brug op de 

maakt in samenwerking met een tandtechnisch laboratorium. 
In geval van een overkappinsprothese op de implantaten 

 
is opgeleid om gebitsprothesen te maken.

Wanneer is een behandeling met implantaten 
mogelijk?

een succesvolle behandeling moet wel aan enkele voor
waarden worden voldaan:
• Er moet voldoende kaakbot in hoogte én in breedte zijn.
• Het kaakbot moet gezond zijn.
•  

gezond zijn. Is dat niet het geval dan moet dat eerst  
worden behandeld. 

• De aangebrachte voorzieningen moeten goed worden 
onderhouden.

invloed op het succes van de implantaten.
De behandelaar beoordeelt aan de hand van röntgenfoto’s 

om te implanteren. Soms is het nodig nieuw kaakbot te 
maken op plaatsen waar onvoldoende bot is. 

Twee manieren van inbrengen
Vaak is het implantaat na plaatsen zichtbaar in de mond; het 
steekt door het tandvlees heen. Het voordeel daarvan is dat 
de tandarts voor het aanbrengen van de kroon, de brug of 

Wat is een implantaat?
Een implantaat kunt u het beste zien als een soort kunstwor
tel. Het vervangt een afwezige tandwortel; dat is het deel 
van een tand of kies dat in de kaak zit. Het is gemaakt van 

als een schroef in de kaak gebracht en biedt houvast voor 
een kroon, een brug of een overkappingsprothese. 

Wanneer worden implantaten  
toegepast?
Bij het ontbreken van één tand of kies 
wordt een implantaat ter plaatse van het 
ontbrekende gebitselement in de kaak 
geplaatst en wordt daarop een kroon van 

met metaal vastgezet. 

Bij het ontbreken van enkele tanden of kiezen plaatst men 

brug. Deze brug vervangt de ontbrekende tanden en/of 
kiezen.

Bij het ontbreken van alle tanden en kiezen worden twee  
of meer implantaten geplaatst. Daarop worden knopjes of 

klikt. Deze is uitneembaar, maar zit wel veel vaster dan een 

-
vangen door een 

implantaat en 

implantaten


