Implantaten (= kunstwortels) voor een kroon
en/of brug
U heeft samen met de tandarts en MKA-chirurg-implantoloog een behandelplan
opgesteld waarbij één of meerdere gebitselementen vervangen worden door een kroon
of brug op implantaten.
Tijdens dit gesprek krijgt u veel informatie en het is prettig dit thuis nog eens na te
kunnen lezen. Door middel van deze informatie wordt het behandelschema per
afspraak toegelicht. Omdat een behandeling niet voor iedereen gelijk is zullen er ook
afspraken tussen staan die niet voor u van toepassing zijn.
Neem dit informatieblad mee bij iedere afspraak, zodat wij uw afspraken hierop
kunnen noteren.
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Voorafgaand aan de behandeling zal een aantal zaken besproken en geregeld moeten
worden:

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Botopbouw ja / nee
De MKA-chirurg-implantoloog zal eerst beoordelen of voldoende kaakbot aanwezig is op
de plaats waar het implantaat moet komen. Als er te weinig bot is zal eerst een
botopbouw gedaan moeten worden.
Een botopbouw wordt meestal voorafgaand aan de implantaatbehandeling gedaan en
afhankelijk van de procedure is er een genezingsperiode van 3 tot 6 maanden.
De MKA-chirurg-implantoloog zal dit met u bespreken. Daarna start het
implantaattraject zoals hier verder wordt beschreven.

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Mondhygiëniste ja/nee
U krijgt een afspraak bij de mondhygiëniste om de conditie van uw tandvlees te
beoordelen. Het tandvlees en het onderliggende kaakbot vormen het fundament van
uw gebit, en ook van de implantaten. Als er een ontsteking is aan deze weefsels (het
parodontium) is dit geen goede basis om een implantaat te plaatsen. Ontstoken
tandvlees ontstaat door bacteriën in de tandplak wanneer de tandplak niet zorgvuldig
van de tanden verwijderd wordt. Ontstoken tandvlees moet dus eerst worden
behandeld voor er kan worden geïmplanteerd.
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Kostenbegroting ja/nee
Na het eerste bezoek krijgt u van ons een kostenbegroting mee. De kosten van een
implantaat als basis voor een kroon of brug worden niet door de zorgverzekering
vergoed vanuit het basispakket. Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft,
kunt u in de polis nalezen of u in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) vergoeding.
Wie maakt de kroon/brug?
Met uw tandarts wordt afgesproken wie de kroon of brug op het implantaat gaat
maken. Dit kan doorgaans bij uw eigen tandarts worden gedaan, maar soms wordt er de
voorkeur aan gegeven om dit bij de tandarts bijzondere tandheelkunde op onze afdeling
uit te laten voeren. In dat geval krijgt u vooraf een afspraak bij onze tandarts voor
behandelplanning en een kostenopgaaf voor de kroon of brug.
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Boormal ja/nee
Vóór de behandeling wordt ook gekeken naar de positie waar het implantaat moet komen. Soms is het nodig
deze positie nauwkeurig te bepalen door gebruik te maken van een boormal. Indien nodig zal door de tandarts
een boormal gemaakt worden.
Welk implantaat? __________________________________________________________________
De MKA-chirurg-implantoloog zal ook bekijken welk implantaat geplaatst kan worden. Er zijn verschillende
soorten en systemen. Afhankelijk van verschillende factoren wordt een keuze gemaakt.
Als alles is geregeld en besproken, kunnen afspraken worden gemaakt voor de behandeling.

Plaatsen van het implantaat
Afspraakdatum: ___________________________________ Tijdstip: ____________ uur
De behandeling vindt plaats onder plaatselijke verdoving. Vooraf kunt u gewoon eten en drinken.
De verdoving zal na ongeveer 3 uur zijn uitgewerkt.
Tijdens de behandeling wordt het tandvlees op de plaats waar het implantaat komt eerst opzij geschoven.
Vervolgens wordt een gaatje geboord op de plaats van het implantaat. Dit gaatje wordt steeds een beetje groter
gemaakt tot de juiste diameter. Hierin wordt het implantaat geschroefd. Het implantaat wordt afgedekt met een
afdekschroefje dat meestal door het tandvlees heen blijft steken.
In een enkel geval wordt het implantaat eerst volledig door het tandvlees bedekt (twee-fase implantaat). Het
tandvlees wordt met oplosbare hechtingen weer gesloten en er wordt nog een controle röntgenfoto gemaakt.

Na de behandeling
U krijgt een zakje met ijs mee om te koelen en om de ergste zwelling tegen te gaan. Dit kunt u de eerste uren na
de behandeling ook thuis doen. Doe dit afwisselend 5 minuten op en af. De eerste 24 uur mag u de mond niet
spoelen in verband met kans op nabloedingen. Een beetje bloed in het speeksel is normaal na een ingreep in de
mond. Als de wond nog bloedt kunt u proberen het bloeden te stelpen door een half uur op een gaasje of schone
zakdoek te bijten.
Bij aanhoudend hevig bloedverlies moet u contact opnemen met onze afdeling in het ziekenhuis via het algemene
telefoonnummer 033 - 850 50 50.
Eten en drinken kunt u na de behandeling wel, maar u zult de voeding moeten aanpassen. Het is verstandig de
eerste dagen na de behandeling zachte voeding te gebruiken.

Recepten
Zo nodig schrijft de arts pijnstillers, antibioticum, een desinfecterende mondspoeling of gel voor. Deze recepten
worden digitaal doorgestuurd naar de apotheek van keuze.
Gebruik de pijnstillers volgens aangegeven schema voor de beste werking.
De antibioticumkuur volgens voorschrift innemen en de kuur helemaal afmaken.
De desinfecterende mondspoeling/gel start u de dag na de behandeling, deze gebruikt u tweemaal daags. Spoel
niet na met water en wacht een half uur met eten, drinken of spoelen.

Implantaatpaspoort
U krijgt een implantaatpaspoort mee waarin vermeld staat welk implantaat bij u is geplaatst. Bewaar dit
boekje goed. Wanneer er in de toekomst problemen ontstaan met het implantaat en u bezoekt hiervoor
een andere tandarts of specialist, dan heeft u in het implantaatpaspoort alle gegevens beschikbaar over het
gebruikte implantaatsysteem. Dit paspoort dient u tevens mee te nemen naar uw tandarts die de kroon en/of
brug zal maken.
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Controleafspraak bij de mondhygiëniste
Afspraakdatum: ___________________________________ Tijdstip: ____________ uur
Ongeveer een week na het plaatsen van het implantaat controleert de mondhygiëniste de wondgenezing.
Indien nodig worden hechtingen verwijderd. Ook krijgt u instructies over het schoonhouden van het implantaat.

Controleafspraak bij de MKA-chirurg-implantoloog
Afspraakdatum: ___________________________________ Tijdstip: ____________ uur
De MKA-chirurg-implantoloog geeft aan wanneer afspraken gemaakt kunnen worden voor het vervaardigen van
de kroon en/of brug. Een implantaat moet goed in het bot vastgroeien. Dit duurt meestal 2 tot 3 maanden. In
deze periode mag het implantaat niet worden belast. Door vroegtijdige belasting van een implantaat loopt u het
risico dat deze niet goed in de kaak vastgroeit. Om deze reden kunnen ook pas afspraken gemaakt worden voor
de kroon en/of brug als het implantaat is vastgegroeid.

Plaatsen afdekschroefjes bij een twee-fase implantaat
Afspraakdatum: ___________________________________ Tijdstip: ____________ uur
Wanneer het implantaat weer door het tandvlees is bedekt na het plaatsen, volgt nog een kleine ingreep om het
afdekschroefje te verwisselen. Het tandvlees wordt weer open gemaakt en het platte afdekschroefje wordt
vervangen door een hoger schroefje dat nu door het tandvlees heen steekt.
Na ongeveer 2 weken kan worden begonnen met de voorbereidingen voor de kroon en/of brug.

Controleafspraak bij de mondhygiëniste na plaatsen van de afdekschroefjes
Afspraakdatum: ___________________________________ Tijdstip: ____________ uur
Ongeveer een week na het plaatsen van het hogere afdekschroefje controleert de mondhygiëniste de
wondgenezing. Indien nodig worden hechtingen verwijderd. Ook krijgt u instructies over het schoonhouden van
het implantaat.

Tot slot
Na het plaatsen van de kroon en/of brug op implantaten is het belangrijk dat u jaarlijks bij uw tandarts en/of
mondhygiëniste blijft komen voor controle. Goede mondhygiëne en re onderhoud verlengt de levensduur van de
implantaten.
Wij wensen u veel succes met uw implantaten!
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