Tandheelkundige
implantaten

“Dat zoiets kleins, zo’n groot verschil kan
maken”
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Inleiding
Uw tandarts of uw tandprotheticus heeft met u
gesproken over het plaatsen van tandheelkundige
implantaten.
Deze folder geeft uitleg over deze behandeling.
Heeft u na het lezen nog vragen of wilt u toch nog
eens praten over het plaatsen van implantaten,
aarzel dan niet om vragen te stellen. Het maken
van een extra consultafspraak bij uw tandartsimplantoloog of de kaakchirurg kan eventuele
onduidelijkheden ophelderen en misverstanden of
teleurstellingen voorkomen.
Tegenwoordig heeft iedereen een actief leven. Bij
het sporten, of simpelweg door slijtage, kunt u een
tand verliezen. Iedereen kan door welke reden dan
ook één of meerdere tanden verliezen.
Tandheelkundige implantaten zorgen ervoor dat u
weer een prachtig gebit heeft en een heerlijk leven.
U kunt weer lachen en normaal eten!
Het plaatsen van implantaten is een kleine
ingreep. De implantaten worden geplaatst onder
lokale verdoving. Twee tot drie maanden later
wordt het kunstgebit, de kroon of brug muurvast
op het implantaat geplaatst.
Ondertussen kan het oude kunstgebit gewoon
gedragen worden of kan er een tijdelijke
voorziening geplaatst worden. U hoeft in principe
nooit zonder tand(en) of prothese te lopen. Uw
tandarts kan u hierover informeren.
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Wat is een implantaat?
Een implantaat is een titanium kunstwortel
in de vorm van een schroefje. Titanium is een
lichaamsvriendelijk materiaal, dit betekent dat het
lichaam het materiaal niet afstoot. Hierdoor groeit
het bot goed vast aan het implantaat.
Wereldwijd hebben miljoenen mensen inmiddels
een succesvolle behandeling ondergaan.
Het is dus niet nodig dat er nog veel mensen
rondlopen met gebitsproblemen.

Waarom implantaten?
•

•
•
•
•
•

de beste en meest natuurlijke oplossing voor
vervanging van tanden en/of kiezen zonder de
omliggende tanden te beschadigen
u krijgt een kunstgebit dat comfortabel zit en
natuurlijk aanvoelt
uw kunstgebit zit weer rotsvast in uw mond
geen uitgaven meer aan dure kleefpasta’s
veilige, betrouwbare en voorspelbare
behandelingsmethode
u krijgt meer zelfvertrouwen doordat uw gebit
er geweldig uit ziet.

Tand op een
natuurlijke wortel
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een implantaat op
ware grootte
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Kroon op een
implantaat

De behandeling in stappen
Stap 1: Het vooronderzoek
Vóór een implantaatbehandeling vindt een
onderzoek plaats. Voor het succes van een
behandeling is het belangrijk dat de gegevens
over uw algemene gezondheid, medicijngebruik,
complicaties bij eerdere tandheelkundige
behandelingen en eventuele allergieën bekend
zijn. Daarnaast worden er röntgenfoto’s van uw
kaak gemaakt en wordt uw mondsituatie nader
bekeken. In sommige gevallen is hiervoor een
tweede consult nodig.

Stap 2: Plaatsing van de implantaten
De tweede stap in de behandeling is het plaatsen
van één of meerdere implantaten. Voor de gehele
behandeling wordt meestal 1 uur uitgetrokken.
Eerst wordt een plaatselijke verdoving gegeven.
Deze zorgt ervoor dat u tijdens de behandeling
niets voelt.
Nadat de verdoving is ingewerkt, wordt er een
klein sneetje in het tandvlees gemaakt en wordt
het tandvlees opzij geschoven. Vervolgens wordt
er met een klein boortje een gaatje in het kaakbot
gemaakt en wordt het implantaat geplaatst. De
diepte en de diameter van het gaatje is afhankelijk
van de maat van het implantaat.

5

Als het implantaat geplaatst is wordt er vervolgens
een afdekschroefje op geschroefd. Tenslotte wordt
het tandvlees met een kleine hechting gesloten.
Hierna volgt de rustperiode.

Stap 3: Rustperiode
Afhankelijk van de situatie, kan de rustperiode
variëren van 6 weken tot maximaal 6 maanden.
Deze rustperiode is ervoor bedoeld om het bot de
gelegenheid te geven om aan de implantaten vast
te groeien. Eén tot twee weken na het plaatsen van
de implantaten worden de hechtingen verwijderd
en controleert de tandarts de nieuwe situatie in de
mond.
Tijdens de rustperiode zijn er verschillende
mogelijkheden om de ontbrekende tanden
tijdelijk te vervangen of uw prothese te dragen.
U hoeft dus niet tandenloos door het leven te
gaan.

Verschil rustperiode 1-fase en 2-fase
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Verschil tussen 1-fase en 2-fase behandeling
Er zijn twee manieren om implantaten te plaatsen.
De zogenaamde 1-fase en 2-fase systemen.
Bij het 1-fase systeem steekt het implantaat na
de plaatsing door het tandvlees heen. Bij een
2-fase wordt het implantaat onder het tandvlees
geplaatst.
1-fase

2-fase

Bij het 2-fase systeem wordt het implantaat later
door middel van een klein gaatje blootgelegd.
Beide systemen hebben hun voordelen.
Bij het Dyna Helix implantaat systeem zijn beide
opties mogelijk, zodat de behandelaar altijd de
beste keuze voor u kan maken.

7

Stap 4: Plaatsing van het kunstgebit, de
kronen of brug
Na de rustperiode wordt de genezingsschroef op
het implantaat geplaatst. Hiervoor wordt onder
lokale verdoving een klein gaatje in uw tandvlees
gemaakt. Na genezing van het tandvlees wordt
het genezingsschroefje eruit gedraaid. Nu kan
de definitieve opbouw geplaatst worden. Hierop
wordt een kroon, brug of kunstgebit gemaakt.
Hieronder enkele voorbeelden:

Volledige tandvervanging
Een kunstgebit kan ook op implantaten worden
bevestigd (klikgebit). Hiervoor zijn verschillende
bevestigingsmogelijkheden;
• drukknoppen
• staaf/huls constructie
• magneten
Tevens is het mogelijk om een vaste
brugconstructie, geplaatst op meerdere
implantaten te nemen.
De keuze hangt af van de oplossing die wordt
gekozen, de hoogte van de kaak en de beschikbare
financiën.

drukknoppen
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staaf/huls
constructie
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magneten

Vervanging van één tand of kies
Voor het vervangen van een enkele tand of kies zijn
implantaten de beste oplossing. Uw eigen tanden
worden dus gespaard wat voordelen oplevert op
lange termijn voor uw gebit in het geheel. Met een
kroon op een implantaat krijgt u een tand die voelt
en functioneert als uw eigen tand.

Vervanging van meerdere tanden
Ook vervangen van meerdere tanden kan goed met
implantaten. Ook hiervoor geldt, net zoals bij de
vervanging van één tand of kies, dat de omliggende
tanden onbeschadigd blijven.

Kosten en vergoedingen
De kosten van een behandeling zijn afhankelijk
van vele factoren. Wilt u precies weten wat
de kosten zijn, dan kunt u dit vragen aan uw
tandarts/implantoloog en dit overleggen met
uw zorgverzekeraar. Sinds de invoering van de
basisverzekering kan iedere tandenloze verzekerde
aanspraak maken op een bijna volledige
vergoeding voor een overkappingsprothese met
implantaten. Veel zorgverzekeraars geven via hun
website meer informatie over de vergoeding van
tandheelkundige behandelingen.
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Veel gestelde vragen
Is de behandeling pijnlijk?
Nee, u krijgt plaatselijke verdoving. U kunt na de
behandeling 1 of 2 dagen last hebben van pijnlijk
tandvlees, waartegen u normale pijnstillers kunt
innemen.

Wat is de duur van de behandeling?
De duur van de behandeling is afhankelijk van
verschillende factoren. De specialist kan u hier
voorafgaand aan de behandeling meer over
vertellen.

Wat is de levensduur van een implantaat?
Een leven lang! Mits een goede uitvoering,
regelmatige controles en een goede mondhygiëne.

Ben ik te oud voor implantaten?
Nee, er zijn talloze voorbeelden dat er ook op zeer
hoge leeftijd implantaties met succes zijn voltooid.

Kun je verschil zien tussen implantaat-kronen
en eigen tanden?
Nee, de geplaatste kronen worden met grote
precisie gemaakt en worden op kleur van uw eigen
tanden aangepast.

Implantaten, ook voor u!
Implantaten zijn voor iedereen mogelijk. Ook u
kunt in aanmerking komen. Het is belangrijk dat er
bij vervanging van een enkele tand of kies niet te
lang gewacht wordt na het trekken.
Het bot dat de tand omgeeft zal na verloop van
tijd gaan slinken. Dit maakt het lastiger, maar niet
onmogelijk om implantaten te plaatsen. Er zijn
tegenwoordig allerlei technieken die het mogelijk
maken om het bot weer op te hogen.
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Belangrijke voorwaarden zijn o.a.:
•
•
•

goede gezondheid (overmatig roken kan een
probleem zijn)
het tandvlees moet gezond zijn (evt. na
paradontale behandeling)
goede mondhygiëne en onderhoud
zijn bepalend voor het behoud van de
implantaten, dagelijks poetsen met speciale
tandpasta is erg belangrijk.

Implaclean® is speciaal ontwikkeld voor mensen
met implantaten en onmisbaar voor een goede
verzorging hiervan. Implaclean® helpt u zodat u
zorgeloos van uw implantaten kunt genieten!

Voordelen Implaclean®:
•
•
•
•
•
•
•

veilig voor implantaatconstructies
unieke actieve zuurstoftechnologie
lactoferrine en laag fluoride gehalte
pH neutraal
geen schurende bestanddelen
reduceert malodeur
wetenschappelijk onderbouwd
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www.gebitsproblemen.nl

4402-01.02

www.implaclean.com

Dyna Dental Engineering B.V.
Vang 9
4661 TX Halsteren
The Netherlands

your comfort is our goal!

T. +31 (0)164 25 89 80
F. +31 (0)164 25 83 90
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W. www.dynadental.com

