Betreft: informatie over uw implantaatbehandeling
Geachte heer/mevrouw,
Binnenkort gaat bij u een tandheelkundige behandeling plaatsvinden, waarbij één of meerder
implantaten worden geplaatst. Hierop wordt vervolgens een kroon, brug of prothese
vervaardigd. Dit is een ingewikkelde behandeling. Lees daarom deze brief aandachtig door,
zodat u begrijpt wat de behandeling inhoudt, welke complicaties er kunnen optreden en welke
alternatieve behandelmogelijkheden er zijn.
Waarom wordt mij een implantaat behandeling geadviseerd?
Een implantaat wordt geplaatst om één, meerdere of zelfs alle tanden en kiezen te vervangen.
Hierdoor kunt u weer lachen, eten en praten, zoals u voorheen gewend was. De implantaten
worden gemaakt van titanium, een materiaal dat het lichaam over het algemeen uitstekend
verdraagt.
Hoe verloopt de complete behandeling?
De complete behandeling bestaat uit de volgende fasen:
1. Uitgebreid vooronderzoek en voorlichting.
2. Uitvoeren van eventuele voorbehandelingen.
3. Plaatsen van het implantaat / de implantaten.
4. Genezings- en controlefase.
5. Aanmeten en plaatsen van de definitieve kroon, brug of gebitsprothese.
6. Nazorg.
Wat kunt u verwachten tijdens de behandeling?
Het plaatsen van implantaten vindt in het algemeen plaats onder lokale verdoving. Na het
inwerken van de verdoving wordt er een sneetje gemaakt in het tandvlees, zodat het tandvlees
kan worden weggeschoven. Vervolgens wordt er in het kaakbot een boorgaatje gemaakt,
waarin het implantaat wordt geplaatst. In enkele gevallen wordt er extra bot gebruikt om meer
stabiliteit te creëren. Dit wordt dan vooraf met u besproken. Ten slotte wordt het tandvlees
gehecht, meestal met oplosbare hechtingen. Afhankelijk van het aantal implantaten en de
complexiteit van de behandeling, is de duur van de behandeling 45 tot 90 minuten.
Wat kunt u verwachten in de dag(en) na de behandeling?
Na een operatieve ingreep is er in veel gevallen sprake van een zekere mate van nabloeding,
zwelling, napijn en/of een beperkte mondopening. Soms is er ook een blauwe plek zichtbaar.
De verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. De napijn is goed te bestrijden door het innemen van
een pijnstiller. Indien nodig schrijft de tandarts u extra medicatie voor.
Kunnen er complicaties optreden?
Een implantaat behandeling wordt doorgaans succesvol uitgevoerd, maar soms zijn er
complicaties:
• Het kan zijn dat tijdens de behandeling blijkt dat de voorgestelde behandeling niet mogelijk
is;
• Er is een risico dat het implantaat niet goed vastgroeit en dient te worden verwijderd.
Zeldzame complicaties die kunnen optreden tijdens of na de behandeling zijn:
• Het ontstaan van een kleine opening van de mondholte naar de neusbijholte;
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•
•

Beschadiging van een zenuw als gevolg van de verdoving, trekken tand/kies of implanteren;
Lokale infectie van de wond of het bot.

Wat zijn de risicofactoren die het succes kunnen beïnvloeden?
Onderzoeken tonen aan dat de meeste implantaten op lange termijn goed blijven zitten. De
kans op het verlies van implantaten wordt onder andere bespoedigd door de volgende
factoren:
1. Roken.
2. Onvoldoende mondhygiëne.
3. Ernstige tandvleesproblematiek .
4. Overbelasting door bijvoorbeeld tandenknarsen en klemmen.
Daarnaast zijn het nakomen van het nazorgprogramma, het opvolgen van de instructies en het
zorgen voor een goede mondhygiëne van belang voor een goed herstel en een lange
levensduur van de implantaten. Dit zijn o.a. ook voorwaarden om in voorkomende gevallen een
beroep te kunnen doen op de coulance-bepalingen. Op onze website vindt u meer informatie
over de levensduur en garantie.
Wat kost de behandeling?
De overheid stelt jaarlijks de tarieven vast voor tandheelkundige zorg. Deze tarieven vindt u op
onze website. Wij raden u aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te
controleren of de behandeling wordt vergoed. De totale kosten van uw behandeling zijn sterk
afhankelijk van de complexiteit. U ontvangt voorafgaand aan de behandeling een begroting.
Deze vindt u als bijlage bij deze brief.
Zijn er alternatieve behandelmogelijkheden?
Alternatieven voor een behandeling met implantaten kunnen zijn: een brug of prothese op of
aan natuurlijke elementen of geen behandeling. De tandarts bespreekt met u welke specifieke
alternatieven er in uw situatie mogelijk zijn.
Meer weten?
Meer informatie over implantaten kunt u vinden op www.dentalclinics.nl/implantaten. Uiteraard
staan we u ook graag te woord, dit kan telefonisch of tijdens een aanvullende overlegafspraak.
Met vriendelijke groet,
Het team van Dental Clinics
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