
IMPLANTATEN
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
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U bent verwezen naar de polikliniek Mondziekten, Kaak-en 
Aangezichtschirurgie. Deze folder geeft u informatie als u in aanmerking komt 
voor een implantaat.

WAT IS EEN IMPLANTAAT?
Een implantaat is een kunstwortel die in de kaak wordt geplaatst. Deze kunst-
wortel vervangt een afwezige tandwortel(s). Het implantaat is de basis voor 
een kroon, brug of kunstgebit. Implantaten zijn gemaakt van een lichaams-
vriendelijk materiaal. Meestal zijn ze van titanium.
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WIE KOMT IN AANMERKING VOOR EEN IMPLANTAAT?
Iedereen die gezond is, kan in aanmerking komen voor implantaten. Uw leef-
tijd maakt niet uit. Veel belangrijker voor succes zijn de volgende punten: 
• Er is voldoende bot in de kaak, waarin het implantaat kan vastgroeien. 
• U zorgt goed voor uw gebit en besteedt zorg aan uw mondhygiëne.
• U gaat regelmatig voor controle naar de tandarts en/of mondhygiënist.

CONSULT
U krijgt eerst een uitgebreid onderzoek. Ook maken we een röntgenfoto. 
Daarna volgt het behandelplan. In dit plan staat hoeveel implantaten er nodig 
zijn en of er aanvullende behandeling nodig is. De kosten of vergoeding voor 
een implantaat zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Als u bij ons op 
gesprek bent, bespreken we dit.

HET PLAATSEN VAN DE IMPLANTATEN
De implantaten plaatsen we meestal onder plaatselijke verdoving. Soms ge-
beurt dit onder narcose. Het tandvlees wordt losgemaakt, zodat het kaakbot 
zichtbaar wordt. Vervolgens worden gaatjes in het kaakbot geboord. Daarna 
worden de implantaten in de kaak geschroefd. Een implantaat wordt afgeslo-
ten met een tijdelijk afdekdopje. In sommige gevallen wordt het tandvlees 
over het implantaat gehecht. Er volgt dan een periode van genezing. Daarna is 
er een tweede ingreep, om het implantaat op te zoeken. Na enkele maanden 
is het implantaat vastgegroeid in uw kaak en kan het belast worden. Er kan dan 
een kroon, brug of kunstgebit worden geplaatst. 

NA DE OPERATIE
• Pijn: De verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. De wond kan pijn doen. 

Hiervoor kunt u pijnstillers gebruiken. Soms krijgt u ook een recept voor een 
antibioticum voorgeschreven. Dat is nodig om infecties te voorkomen. 

• Hechtingen: De wond wordt gehecht. Deze hechtingen lossen vanzelf op. 
Vaak zijn ze tussen de 10 tot 14 dagen verdwenen. 

• Zwelling: Na de ingreep kan de kaak zwellen. De zwelling kunt u beperken 
door thuis te koelen met een coldpack of ijsklontjes in een washandje. Wis-
sel steeds af: 15 minuten koelen, 5 minuten niet enzovoorts. De zwelling is 
na 2 dagen het hevigst. Daarna wordt het langzaam minder.
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• Bloeduitstorting: Soms ontstaat een bloeduitstorting. Uw wang verkleurt 
dan en blijft langer dik. Dit trekt vanzelf weg.

• Openen mond: Ook is het mogelijk dat u na de behandeling uw mond min-
der goed kunt openen, vooral als u achter in uw mond bent behandeld. Na 
een paar dagen heeft u hier geen last meer van. 

CONTROLE
Twee weken na het plaatsen van de implantaten komt u terug op de polikliniek 
voor controle. De volgende controle is na ongeveer 6 weken. Dit hangt af van 
de behandeling die u heeft gehad. Daarna komt u jaarlijks voor controle naar 
de polikliniek.

VERZORGING VAN DE WOND
Goede reiniging van de wond en de implantaten is belangrijk. Dan geneest de 
wond sneller.

• Roken en alcohol zijn heel slecht voor het succes van de behandeling.
• U kunt uw tanden poetsen met een zachte tandenborstel. Poets voorzichtig 

bij de wond. 
• U krijgt van ons een recept mee voor een spoelmiddel. Na gebruik van het 

spoelmiddel spuugt u alles goed uit. Niet naspoelen met water. 
• Laat uw prothese (kunstgebit) zoveel mogelijk uit. Laat uw prothese pas 

aanpassen als uw chirurg daar toestemming voor geeft. 
• Als het tandvlees bij het poetsen gaat bloeden, dan is het waarschijnlijk 

geïrriteerd. Poets juist extra zorgvuldig over het wondje, dan verdwijnt de 
irritatie.
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VOEDING 
Zolang de verdoving nog niet is uitgewerkt, kunt u geen hete dranken of warm 
voedsel nuttigen. Door de verdoving kunt u namelijk, zonder dat u het merkt, 
uw mond verbranden of op uw lip of tong bijten. De eerste dagen na de be-
handeling kunt u het beste zacht voedsel eten.

COMPLICATIES 
Tot 24 uur na de ingreep kan de wond nog wat bloeden. Zo’n nabloeding stopt 
meestal vanzelf. U kunt de eerste dag uw mond beter niet spoelen. Door te 
spoelen, kan het pas gevormd stolsel namelijk weer oplossen. Dat gaat de 
wond weer bloeden. 

Gaat de wond toch bloeden, dan legt u een opgevouwen verbandgaasje op 
de wond. Bijt 30 minuten stevig dicht. Bij blijvende heftige bloeding neemt u 
contact op met onze afdeling.

Het implantaat wordt met een afdekdopje afgesloten. Dit dopje kan wel eens 
los gaan zitten. Neemt u dan contact met ons op om het weer vast te laten 
zetten. Wacht hier niet te lang mee, omdat anders het tandvlees over het 
implantaat heen gaat groeien.
In sommige gevallen groeit het implantaat niet vast. Dit gebeurt vaker bij 
rokers dan bij niet-rokers. Mede daarom adviseren wij u om te stoppen met 
roken.

PROTHESE
Wij adviseren om de prothese ’s nachts uit te doen en na iedere maaltijd te 
reinigen. Gebruikt u daarvoor een speciale protheseborstel met vloeibare 
ongeparfumeerde zeep. Liever geen tandpasta, dit schuurt en maakt groeven 
in uw prothese. Leg de prothese eenmaal per week in een bakje met voor de 
helft water en voor de helft azijn. Dan komt er geen aanslag op de prothese.

BEZOEK AAN DE TANDARTS
Na twee tot zes maanden kan uw tandarts beginnen met het maken van een 
kroon, brug of nieuwe prothese. U hebt na de ingreep een implantatenpas-
poort ontvangen. Bewaar dit goed en neem het mee naar uw tandarts.
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WANNEER BELLEN?
U kunt contact opnemen met onze afdeling:

• Wanneer de pijn en zwelling na 3 tot 5 dagen niet afnemen.
• Wanneer u koorts (boven de 39°C) krijgt.
• Wanneer het bloeden niet stopt.

Natuurlijk mag u altijd bellen wanneer u zich ongerust maakt, of wanneer u 
vragen heeft. De medewerkers van de polikliniek MKA-chirurgie geven u graag 
meer informatie.

POLIKLINIEK MONDZIEKTEN
 0344-674074

tijdens kantooruren

ZIEKENHUIS RIVIERENLAND
 0344-674911.

na 16.30 uur en in de weekenden

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie kunt u onderstaande websites bezoeken.

• www.ziekenhuisrivierenland.nl/mka
• www.mka-ede-tiel.nl
• www.ivorenkruis.nl 
• www.nvmka.nl  



PATIËNTENVOORLICHTING  Ziekenhuis Rivierenland  7

AANTEKENINGEN



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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