
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INBRENGEN IMPLANTAAT 

 
 
 
FRANCISCUS GASTHUIS 
 
  



Inleiding 
Binnenkort ondergaat u een behandeling van het inbrengen van 
een implantaat op de polikliniek Kaakchirurgie van het 
Franciscus Gasthuis. In deze folder leest u hier meer over. 
 

Wat is een implantaat? 
Een implantaat kunt u het beste vergelijken met een 
kunstwortel. Een implantaat vervangt een afwezige tandwortel 
en wordt als schroef in de kaak aangebracht. Het implantaat 
wordt in het kaakbeen aangebracht en vergroeit daar met het 
botweefsel en de andere weefsels. Implantaten worden 
gemaakt van een lichaamsvriendelijk materiaal zoals titanium 
(over afstoting of allergische reactie is nog niets bekend). Een 
implantaat biedt houvast voor een kroon, brug of 
overkappingsprothese. 
 

Wanneer worden implantaten toegepast? 
Wanneer een tand of kies ontbreekt, wanneer meerdere tanden 
of kiezen naast elkaar ontbreken, of wanneer vrijwel alle 
tanden en kiezen ontbreken. 
 

Voordelen van tandimplantaten? 
 Grote mate van gebitsethiek, lijkt het meest op een 

natuurlijke tand;  
 Goed verankerde prothese die lang meegaat; 
 Botvermindering in de kaak wordt vermeden; 
 Gezonde, naburige tanden worden gespaard en 

gestabiliseerd; 
 Bijten en kauwen keert voor vrijwel honderd procent terug;  
 Wordt uitstekend verdragen door de patiënt. 
 

Wanneer is een behandeling met implantatie 

mogelijk? 
In principe kan bij iedereen met volgroeid kaakbot (achttien 
jaar) een implantaat worden geplaatst, maar dan moet u wel 
aan de volgende voorwaarden voldoen: 
 U moet voldoende kaakbot hebben voor de verankering  
 van de implantaten; 
 Uw kaakbot moet gezond zijn; 



 Het tandvlees en resterende tanden moeten een goede  

 conditie hebben; 
 U moet bereid zijn de aangebrachte voorzieningen   
 goed te onderhouden. 
 
Voor het aanbrengen van de implantaten wordt de 
gebitstoestand van de patiënt zorgvuldig onderzocht. In 
sommige gevallen moet overwogen worden of het inbrengen 
van implantaten een goede optie is, zoals bij patiënten die 
knarsetanden, verhoogd bloedingrisico hebben of hart-, lever-, 
of nieraandoeningen hebben. Er wordt een röntgenfoto 
gemaakt om te beoordelen of u voldoende kaakbot heeft. 

Tegenwoordig is het mogelijk nieuw kaakbot te laten ontstaan 
op plaatsen waar er te weinig van is. Bespreek dit te allen tijde 
met uw arts. 
 

Let op! 
Roken en bovenmatig alcoholgebruik hebben een zeer nadelige 
invloed op het succes van de behandeling. 
 

Inbrengen van de implantaten: 
 Het implantaat is zichtbaar in de mond, steekt door het 
 tandvlees heen; 
 Het implantaat wordt na het inbrengen helemaal onder het 
 tandvlees opgesloten. 
 

Behandeling? 
 De patiënt krijgt een plaatselijke verdoving; 
 Het tandvlees waar het implantaat moet komen wordt  
 losgemaakt, zodat kaakbot zichtbaar is; 
 Gaatje boren in kaakbot; 
 Implantaat wordt in gaatje geschroefd of getikt; 
 Tandvlees wordt gehecht. 
 

Na de behandeling 
 Meestal is het tandvlees pijnlijk, daarvoor wordt   
 zonodig pijnstilling gebruikt; 
 Het is verstandig de eerste twee weken na de ingreep  
 uw voeding wat aan te passen; 
 Goede dagelijkse mondhygiëne; 
 Regelmatige controle door de tandarts. 
 



Wat zijn de kosten? 
Wat u moet betalen voor de behandeling is afhankelijk van de 
omvang van de werkzaamheden en uw zorgverzekering. Vraag 
de kaakchirurg naar een offerte en bespreek dit te allen tijde 
met uw verzekeraar. Zij informeren u over de te vergoeden 
kosten. 
 

Vragen 
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u 
op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur telefonisch contact 
opnemen met de polikliniek Kaakchirurgie, via telefoonnummer 
010 – 461 6682. 
 
Hieronder vindt u een overzicht met meest gestelde vragen 
over implantaten. 
 
Is implanteren een gevaarlijke ingreep? 
Voor goede en gespecialiseerde artsen is het een routine 
ingreep. 
 
Doet de ingreep pijn? 
De ingreep doet geen pijn. 
 

Wanneer kan ik het beste voor implantaten als prothese 
kiezen? 
Implantaten kunnen zowel worden toegepast bij losse 
ontbrekende tanden en kiezen, bij meerdere ontbrekende 
kiezen naast elkaar, bij ontbrekende achterste kiezen en bij een 
volledige tandeloze kaak. 
 
Hoe lang gaat een implantaat mee? 
Bij goed onderhoud, goede opbouw en constructie en een 
jaarlijkse controle bij de tandarts kan een implantaat zeker tien 
tot twintig jaar meegaan. 

 
Kan het gebeuren dat het lichaam het implantaat afstoot, door 
een allergische reactie? 
Het implantaat wordt gemaakt van zuiver titanium. Er zijn 
momenteel  geen afstotingsreacties bekend. 
 



Welke risico’s heeft het inbrengen van een implantaat? 

De risico’s zijn even groot of even klein als bij iedere operatieve 
ingreep. Er kan sprake zijn van een vertraagde wondgenezing, 
infectie, raken van zenuwen van de kin. 
 
Wanneer kan je weer normaal eten? 
In de eerste instantie is gedurende de eerste week zacht 
voedsel aan te raden. En het beste is om heel hard voedsel te 
vermijden. 
 
Zijn bij het aanbrengen van implantaten meerdere ingrepen 
noodzakelijk 

Implantaten voor boven- of onderkaak worden in principe in 
één behandeling geplaatst. In de onderkaak gaan meestal maar 
twee implantaten. Deze kunnen na drie maanden belast 
worden. In de bovenkaak gaan meestal zes implantaten. Na zes 
maanden zitten deze ook vast en kan de nieuwe prothese 
geplaatst worden. Dit geldt voor een volledig tandenloze kaak. 
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