
Informatie van uw tandarts

Implantologie nazorg



Nazorg
Wanneer de implantaten zijn geplaatst, volgt de 
nazorgfase.

Vóór de implantaatbehandeling heeft u waarschijnlijk 
een microbiologische test gehad en bent u eventueel 
in behandeling geweest bij een mondhygiënist of  
preventieassistent. Misschien heeft u zelfs een  
antibioticumkuur gehad. Dit is nodig om uw  
implantaten heel lang mee te laten gaan. Om deze 
conditie te behouden, is het goed onderhouden van 
uw implantaten van groot belang.  

Een lang leven
Neemt u vooral de aanbevelingen van uw tandarts/
implantoloog of mondhygiënist/preventieassistent 
serieus. Volg ze goed op en u bent voor vele jaren 
verzekerd van een geweldige voorziening. 

De levensduur van uw implantaten heeft u  
zelf in de hand.

Nazorg



Net als eigen tanden en kiezen 
Implantaten dienen net als tanden 
en kiezen goed onderhouden te 
worden. Dagelijks moeten ze twee 
keer worden gepoetst met een  
tandenborstel. Ook moeten de 
ruimtes tussen de implantaten  
met ragers gereinigd worden.  
Soms zal uw mondhygiënist of  
preventieassistent andere  
hulpmiddelen adviseren. 
 
Daarnaast is het noodzakelijk om 
één of tweemaal per jaar (tenzij 
anders geadviseerd) op controle te 
gaan bij de tandarts.

Bezoek mondhygiënist of 
preventieassistent
Net als bij uw natuurlijke gebit kan 
er tandsteen ontstaan rondom het 
implantaat. Wanneer dit niet wordt 
weggehaald kan dit problemen 
veroorzaken. Tijdens het bezoek 
aan de mondhygiënist of preventie
assistent zal het tandsteen en 
eventuele tandplak verwijderd 
worden. Tevens wordt er voor
lichting en instructie gegeven over 
hoe u uw implantaten het beste 
kunt onderhouden.  
 



Nazorg implantaten op een rij
• Poets uw implantaten twee keer per dag.
• Reinig dagelijks de ruimte tussen de implantaten met 

bijvoorbeeld een rager.
• Ga minstens één keer per jaar op controle.
• Laat tandsteen regelmatig verwijderen.
• Houd u zich aan uw persoonlijke mondhygiëne advies. 

Heeft u na het lezen van de informatie nog  
vragen? Vraag het uw behandelaar.


