
Informatie van uw tandarts

Implantologie



Implantologie 
Indien u één, meerdere of alle tanden en/of  
kiezen mist, kunt u één of meer implantaten  
laten plaatsen.

Een implantaat is een ‘kunstwortel’ en groeit vast 
in het kaakbot als vervanging van de natuurlijke 
wortel. Hierop wordt een kroon, brug of klikgebit 
geplaatst. Een implantaat is van titanium gemaakt 
en heeft de vorm van een schroef. 

Wanneer worden implantaten toegepast?
Implantaten kunnen worden toegepast om ruimtes 
waar één of meerdere tanden en/of kiezen  
ontbreken, weer op te vullen met vaste  
tanden of kiezen. Ook worden ze gebruikt om een  
tandeloze kaak weer te voorzien van een vaste 
tandboog of om een uitneembare prothese meer 
houvast te geven. Meer informatie vindt u in de 
brochure ‘Klikgebit’.  

Wanneer u een enkele tand of kies mist, is een 
implantaat met een kroon vrijwel altijd de beste 
oplossing.



De behandeling bestaat uit  
meerdere afspraken: 

1. De eerste afspraak 
Deze afspraak is bedoeld om uw 
wensen kenbaar te maken en uw 
algemene gezondheid en mond- 
situatie in kaart te brengen.

2. Aanvraag (indien van toepassing) 
Onze medewerkers verzorgen uw 
aanvraag bij de zorgverzekeraar.

3. Plaatsing implantaten 
Deze relatief eenvoudige ingreep is 
ook op latere leeftijd prima mo-
gelijk. Na 6 tot 12 weken zitten de 
implantaten stevig vast in het kaak-
bot. In de tussentijd kunt u met een 
kleine aanpassing uw eigen kunst-
gebit blijven dragen. Wij zorgen er 
altijd voor dat u weer mét mooie 
tanden de deur uit gaat.

4. Uw implantaten zijn vastgegroeid
Wanneer uw implantaten stevig in 
het kaakbot vastzitten, kan er een 
kroon, brug of gebitsprothese op 
worden bevestigd. 
 
5. Nazorg 
Ook implantaten dienen goed 
onderhouden te worden. Dit kan 
gedaan worden door:
• dagelijks twee keer te poetsen 

en gebruik te maken van een 
rager of flossdraad.

• periodieke controle door uw 
tandarts.

• een regelmatig bezoek aan de 
preventieassistent of  
mondhygiënist. 

De behandeling



Wanneer kunnen implantaten geplaatst worden? 
• Wanneer het kaakbot is volgroeid (bij vrouwen 

vanaf 18 jaar en bij mannen vanaf 20 jaar).
• Als er voldoende kaakbot aanwezig is.
• Als het tandvlees gezond is.
• Bij een goede (mond)gezondheid.

Voordelen van implantaten
• Vaste tanden en/of kiezen of een vastzittend  

kunstgebit (klikgebit).
• Het slinken van het kaakbot wordt verminderd.
• U kunt weer zorgeloos lachen, praten en eten.

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


