Implantaten
Polikliniek Kaakchirurgie

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
U heeft gekozen voor één of meerdere implantaten in uw kaak. In
deze folder leest u meer over de behandeling en de periode na de
behandeling. Het inbrengen van implantaten wordt gedaan op
locatie Dordwijk.

Wat zijn implantaten?
Implantaten zijn ‘kunstwortels’. Een implantaat kan in de kaak
geplaatst worden om een gebitsprothese meer steun te geven of ter
vervanging van een verloren gegane tand of kies.

Voorbereiding
Foto maken
De keuze voor een implantaat gaat altijd in samenwerking met uw
tandarts. Er wordt eerst een röntgenfoto gemaakt van uw
gebit/kaken. De kaakchirurg kan op deze foto beoordelen of uw
kaak geschikt is voor een implantaat.
Machtiging aanvragen
 Als uw onbetande (onder)kaak geschikt is voor meerdere
implantaten, vraagt de kaakchirurg bij uw ziektekostenverzekeraar een machtiging voor deze behandeling aan. De
zorgverzekeraar vergoedt alleen onder bepaalde voorwaarden.
De aanvraag kan ongeveer zes tot acht weken duren. Zodra de
kaakchirurg de machtiging heeft ontvangen, maken we met u
een afspraak voor de behandeling.
 Voor implantaten in betande kaken kan er geen machtiging
worden aangevraagd. U ontvangt van ons vooraf een offerte en
achteraf de factuur. Soms is er een gedeeltelijke vergoeding
mogelijk. Omdat dit per verzekeraar verschilt, raden we u aan
om vooraf uit te zoeken hoe dit bij úw verzekeraar geregeld is.
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Verdere voorbereiding
 Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, bespreekt de
kaakchirurg met u hoe u daar mee om moet gaan.
 Het is belangrijk dat uw lippen in goede conditie zijn. We raden u
aan om gedurende een aantal dagen voor de behandeling de
lippen regelmatig in te vetten. Dit vermindert de kans op kloofjes
tijdens de behandeling.
 U spoelt uw mond gedurende één minuut met mondspoeling
chloorhexidine:
1) de avond voor uw behandeling
2) én de ochtend van uw behandeling
3) én een uur voor uw behandeling.
De spoelvloeistof is bij de drogist te verkrijgen. Wilt u het flesje
meenemen naar het ziekenhuis? Zo kunt u vlak vóór de ingreep
nog een keer uw mond spoelen.
 Op de polikliniek krijgt u voor de behandeling van ons een
pijnstiller.

De behandeling
Het inbrengen van de implantaten vindt poliklinisch plaats. Tijdens
de behandeling dekken we uw hoofd en bovenlichaam af met een
steriele doek. We adviseren u daarom niet te warme kleding aan te
trekken.
De kaakchirurg geeft u een plaatselijke verdoving. Zodra de
verdoving werkt, begint de behandeling. Uw tandvlees wordt
geopend. Er wordt een gaatje in uw kaakbot geboord. Vervolgens
wordt het implantaat in uw kaak geplaatst. Daarna wordt uw
tandvlees gehecht.
Het aanbrengen van één of enkele implantaten duurt ongeveer
dertig tot zestig minuten. Er wordt na het aanbrengen van de
implantaten nog een röntgenfoto gemaakt. Soms wordt er ook
tijdens de behandeling een röntgenfoto gemaakt.
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Na de behandeling
Nadat de implantaten zijn ingebracht, kunt u het ziekenhuis verlaten.
We adviseren u om de eerste 24 uur na deze behandeling zelf geen
voertuig te besturen.
Pijn
Als de verdoving is uitgewerkt, kunt u pijn hebben. U krijgt een
advies voor een pijnstiller mee. We raden u aan om met deze
pijnstiller te beginnen nog voordat de verdoving is uitgewerkt.
Zwelling
Na de behandeling kan uw wang en/of lip gaan zwellen. Dit is een
normaal gevolg van de behandeling. Om de zwelling te beperken
geven wij u direct ijs mee en kunt u meteen na thuiskomst een
coldpack of een washandje gevuld met ijsblokjes tegen uw wang
houden. We raden aan om een kwartier per keer te koelen.
Vervolgens koelt u een kwartier niet en daarna weer wel. Dit houdt u
vol totdat u gaat slapen.
De eerste twee tot drie dagen kan uw wang en/of lip flink gezwollen
zijn. Na zeven tot tien dagen is de zwelling meestal verdwenen.
Eten en drinken
De eerste twee weken na de behandeling mag u alleen
gemalen/vloeibaar voedsel gebruiken. Na twee weken kunt u zachte
voeding proberen. Geleidelijk kunt u weer normaal voedsel gaan
eten. Het is erg belangrijk dat u zich hier aan houdt, omdat het
implantaat goed moet vastgroeien in het bot.
Roken
Om de wondgenezing én de ingroei van de implantaten te
bevorderen, is het belangrijk dat u niet (meer) rookt. Als u wel rookt,
heeft dit namelijk nadelige gevolgen voor de wondgenezing en
ingroei van uw implantaten.
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Mondhygiëne
Voor een snelle genezing van de wond is een goede mondhygiëne
belangrijk.
 U kunt uw tanden en kiezen poetsen zoals u gewend bent,
waarbij u wel wat voorzichtiger bent bij de wond.
 De eerste week moet u uw mond nog twee keer per dag spoelen
met de voorgeschreven mondspoeling.
 Als u twee implantaten in uw onderkaak heeft gekregen, mag u
gedurende één week uw onder prothese niet dragen.
Lichamelijke inspanning
Zware lichamelijke inspanning en sport zijn soms niet mogelijk. U
voelt zelf het beste wanneer een bepaalde houding of activiteit tot
klachten leidt. Bij een grote lichamelijke inspanning is de kans op
een nabloeding groter.
Koorts
Na de behandeling kunt u wat verhoging hebben. Na drie tot vier
dagen neemt de verhoging meestal af.

Een arts waarschuwen
We raden u aan om contact op te nemen met de polikliniek
Kaakchirurgie als u last krijgt van:
 Koorts boven 38,5°C
 Een forse nabloeding
 Een toename van de zwelling en slikklachten vijf dagen na uw
behandeling

Controle
Na uw behandeling krijgt u een afspraak mee voor controle op de
polikliniek Kaakchirurgie.
 De eerste controle vindt ongeveer een week na de behandeling
plaats.
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De kaakchirurg probeert uw prothese zodanig aan te passen,
dat u uw prothese weer kunt dragen. Dit lukt niet in alle gevallen
en is afhankelijk van de vorm van uw kaak en uw prothese.

Naar de tandarts
Als u een implantaat heeft gekregen ter vervanging van een tand of
kies, moet het implantaat eerst volledig in uw kaak vastgroeien. Pas
daarna kunt u bij uw tandarts een afspraak maken voor het maken
van een kroon.
 Meestal kan bij een implantaat in de onderkaak na zes tot twaalf
weken een kroon worden aangemeten.
 Bij een implantaat in de bovenkaak kan de kroon na ongeveer
Vier tot zes maanden worden aangemeten.
 Als u twee implantaten in een tandeloze onderkaak heeft
gekregen, mag u zes weken na de behandeling naar uw
tandarts om een nieuwe prothese aan te laten meten. De
kaakchirurg meldt u altijd nadrukkelijk wanneer het zover is.

Tot slot
In deze folder hebben wij u een algemeen beeld gegeven van het
verloop van de behandeling en de periode hierna. Het kan zijn dat
uw behandeling anders verloopt dan hier is beschreven. Wij
stemmen uw behandelplan af op úw situatie.
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust
tijdens kantooruren naar de polikliniek Kaakchirurgie, locatie
Dordwijk, tel. (078) 652 33 10. We beantwoorden uw vragen graag.
Buiten kantooruren kunt u bij problemen bellen naar de afdeling
Spoedeisende Hulp, locatie Dordwijk, tel. (078) 652 32 10.
Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier: www.asz.nl/foldertest/
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