
im
p-

01
 1

6-
06

-2
01

0

Implantaten,
een oplossing

voor u?



´Samen werken aan gezonde tanden´ is al vanaf 
de start van onze praktijk in 2000 onze leus. 
Ons team helpt u zorgen voor een gezond en 
functio-neel gebit. Juist door onze samenwerking 
hebben we ons in verschillende tandheelkundige 
behandelingen kunnen specialiseren. 
Zo hebben we ons ook gespecialiseerd in de 
implantologie en kunt u voor een implantaat 
terecht op uw ´vertrouwde adres´.
Samenwerken doen we ook graag met ú! Daarom 
informeren we u niet alleen persoonlijk maar 
ook via onze folders. In deze folder geven we 
informatie over implantaten.

Een ontbrekende tand…
Het is niet prettig wanneer er een tand of een kies 
ontbreekt in uw mond. Het kan niet alleen lastig 
zijn bij het bijten of kauwen van voedsel, ook kunt 
u het een minder mooi gezicht vinden. Gelukkig 
zijn er verschillende tandheelkundige oplossingen 
om het ‘gat’ in uw mond te vullen! Een implantaat 
kan één of meerdere ontbrekende tanden of 
kiezen vervangen.

Wat is een implantaat?
Een natuurlijke tand of kies bestaat uit twee 
gedeelten, namelijk een wortel en een kroon.
Een implantaat is een kleine schroef die de functie 
van de wortel overneemt. De schroef is gemaakt 
van een lichaamsvriendelijk titanium of van een 
keramisch materiaal. Binnen de Bouriciuslaan 
is een aantal tandartsen speciaal opgeleid om 
implantaten te kunnen en te mogen plaatsen. 
Deze tandarts plaatst het implantaat in het 
kaakbot. Het kaakbot groeit vast in het oppervlak 
van het implantaat, waardoor het implantaat goed 

vast zit. Op dit implantaat kan daarna een kroon, een 
brug of een prothese worden geplaatst.

Kan een implantaat bij iedereen  
worden geplaatst?
In principe kunnen implantaten bij iedereen die 
gezond is worden geplaatst. Het maakt dus niets uit 
hoe oud u bent! Er is wel een aantal voorwaarden 
waar aan moet worden voldaan, voordat u 
een implantaat geplaatst kunt krijgen. Er moet 
bijvoorbeeld voldoende bot aanwezig zijn. Dit is 
nodig om de implantaten goed vast te kunnen laten 
groeien. Wanneer er te weinig bot is kan er eventueel  
extra van uzelf of kunstbot worden bijgeplaatst. Deze 
extra handeling kan de totale behandelduur met zo’n 
half jaar verlengen.Ook moet uw tandvlees gezond 
zijn of gezond gemaakt kunnen worden. Tot slot is 
het belangrijk dat u goed gemotiveerd bent. Voor het 
behoud van implantaten is namelijk heel belangrijk 
dat u een goede mondhygiëne heeft. Hiervoor is 
niet alleen een regelmatig bezoek aan uw tandarts 
of mondhygiëniste van belang, maar ook een goede 
dagelijkse verzorging van uw gebit, en daarmee uw 
implantaten. 

Hoe gaat het plaatsen in z’n werk?
Voordat uw implantaten worden aangebracht, zullen 
we een uitgebreid vooronderzoek doen. We kijken 
naar uw algehele gezondheid en maken foto’s van 
het kaakbot om te kijken of dit in een goede conditie 
is.
De behandeling zelf verloopt in twee fasen. De eerste 
fase is het plaatsen van het implantaat of implanta-
ten. Dit gebeurt onder een plaatselijke verdoving. Na 
het verdoven wordt het tandvlees losgemaakt zodat 
het bot goed zichtbaar is. In het bot worden gaatjes 

geboord. In deze gaatjes worden de implantaten 
geplaatst. Het tandvlees wordt daarna weer 
gesloten met hechtingen.
De napijn valt over het algemeen mee. Zonodig 
schrijven we u een pijnstillend middel voor. Na 
het aanbrengen van de nieuwe kunstwortels is 
het belangrijk dat het bot de tijd krijgt om vast 
te groeien aan het implantaat. Deze rustperiode 
duurt twee tot drie maanden.
Na de rustperiode volgt de tweede 
fase. Nu wordt er een kroon, brug of 
overkappingsprothese gemaakt die op uw 
implantaat of implantaten wordt geplaatst.

Voor verdere informatie: www.nvoi.nl 


