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SAMENVATTING PROCEDURE IMPLANTATEN
Hierbij een korte samenvatting van de behandelprocedure. Leest u dit s.v.p. zorgvuldig door. Als
u naar aanleiding van het onderstaande nog vragen heeft, neem dan contact met ons op. We
beantwoorden ze graag.
Aard van de behandeling:
Er zullen bij u implantaten worden aangebracht. De ingreep zal onder plaatselijke verdoving
plaatsvinden. Na de ingreep bevinden de implantaten zich onder het tandvlees. De implantaten
moeten zo’n 3 maanden vastgroeien. In die periode komt u voor controle. Daarna worden ze
weer opgezocht en worden er dopjes opgezet om de implantaten door het tandvlees te voeren.
Dit gebeurt opnieuw onder plaatselijke verdoving.
Nabezwaren en voorbijgaande ongemakken:
De mogelijke nabezwaren of ongemakken kunnen zijn: geringe napijn en zwelling. Soms worden
wang en hals wat blauw. Ook bestaat er een kleine kans dat een implantaat niet goed vast groeit
en vervolgens moet worden verwijderd. Zoals met u werd besproken kan, ondanks het
vooronderzoek en de röntgenfoto’s, tijdens de ingreep blijken dat het inbrengen van een
implantaat op de geplande plaats niet mogelijk is. De behandeling zal dan worden aangepast.
De complicaties die zich soms bij het implanteren voordoen kunnen bestaan uit ontstekingen van
bot en/of tandvlees of gevoelsstoornissen van de lip, tong of kin. Het verdient aanbeveling om
dan zo spoedig mogelijk na het bemerken van dergelijke symptomen contact op te nemen met
de praktijk. Wij zijn bereikbaar onder nummer 020 4455005.
Controle, onderhoud en zelfzorg:
Implantaten en de daarbij horende suprastructuur (kronen, bruggen, prothese) vergen onderhoud
en moeten worden gecontroleerd. Deze controles zijn het eerste jaar frequent en nemen, als
alles goed gaat, later in frequentie af. Ook worden er regelmatig röntgenfoto’s gemaakt. Soms
moeten er onderdelen vervangen worden die kapot of versleten zijn. Voor een langdurig en
succesvol functioneren van de implantaten is een dagelijkse zorgvuldige mondhygiëne
essentieel. Wij zullen u te zijner tijd uitleggen welk preventief onderhoud u zelf moet verrichten.
Kosten:
De kosten van de behandeling zijn door het COTG vastgesteld en zullen met u worden
besproken. Indien u dit wenst kan een kostenbegroting op schrift worden gesteld. De kosten voor
reguliere controles en nazorg van de implantaten worden geschat op 150 euro per jaar, exclusief
eventuele vervangingen of reparaties.
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