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Inleiding 

U heeft een afspraak gemaakt voor het plaatsen van één of 
meerdere implantaten. Een implantaat is een kunstwortel en 
dient als nieuw stevig fundament voor een kroon, brug of 
kunstgebit. Of u hiervoor in aanmerking komt, bekijkt de 
kaakchirurg aan de hand van onderzoek en röntgenfoto’s. 
Hierna gaat er een aanvraag naar uw verzekeraar of u recht 
heeft op een vergoeding. 
 
In deze folder vindt u algemene informatie over het verloop van 
de behandeling, verschillen per patiënt zijn mogelijk.  
 

Doel 
Het plaatsen van een implantaat kan het verder slinken van de 
kaak tegengaan en de functie van de gebitsprothese 
verbeteren. Als u één of meerdere tanden of kiezen mist, kan 
een implantaat deze vervangen. 
 

Voorbereiding 
Op de dag van de behandeling is het belangrijk dat u gewoon 
eet. Een half uur voor de behandeling krijgt u, ter voorkoming 
van ontstekingen, een drankje met daarin antibiotica. U wordt 
behandeld onder plaatselijke verdoving.  
 

Behandeling 
In de spreekkamer van de kaakchirurg wordt het gebied waar 
de implantaten komen, plaatselijk verdoofd (een prikje). 
Vervolgens brengt de assistent u naar de behandelkamer waar 
de ingreep wordt voorbereid.  
 

Na de behandeling 
Na de behandeling gelden de volgende regels:  
 In overleg met de kaakchirurg wordt besproken welke 

medicijnen u kunt nemen. Voor eventuele napijn is 

paracetamol meestal voldoende. De eerste keer twee 
paracetamol tegelijk nemen; 

 De onderprothese niet dragen; 
 24 uur niet uw mond spoelen; 
 De eerste dag vloeibaar en koud of afgekoeld eten; 



 Vanaf de tweede dag eet u zacht voedsel. De implantaten 

mogen niet worden belast, totdat de steg (of 
constructie/klikgebit) wordt geplaatst. Dit kan tien tot twaalf 
weken duren; 

 Na een week kunt u de implantaten poetsen alsof u tanden 
hebt; 

 Na de behandeling hoort u wanneer uw prothese wordt 
aangepast. Ook nu geldt: niet belasten, dus zacht voedsel. 

 

Controle  
Tien weken na de behandeling vindt in overleg met uw 
behandelaar de volgende controle plaats. 

 

Complicaties 
Goed onderzoek vooraf maakt de kans op complicaties of 
mislukkingen minimaal. Toch  kan er direct na de behandeling 
tijdelijk ongemak, napijn of zwelling ontstaan. Ook komt het 
een enkele keer voor dat een implantaat niet goed ingroeit en 
moet worden verwijderd. De kans hierop wordt groter als u 
rookt. 
 

Vragen 
Als u nog vragen heeft, stel ze gerust aan de arts of de 
verpleegkundige. U kunt ons op werkdagen telefonisch bereiken 
via 010 – 893 0000. U vraagt dan naar polikliniek 
Kaakchirurgie. 
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