
Wat is een 
implantaat?



Implantaat  
Stevig verankerd als een 

natuurlijke tandwortel

Door diverse oorzaken is het mogelijk dat de natuurlijke wortel 

van een tand of kies verloren gaat. De ruimte die hierdoor ontstaat 

kan opgevuld worden door een implantaat in combinatie met een 

kroon en/of prothese. Een implantaat is een van titanium gemaakte 

schroef die als vervanger van de natuurlijke tandwortel in het bot 

geschroefd wordt.

Hoe gaat de behandeling?

Als eerste neemt de behandelaar een anamnese af. Een anamnese 

is een vragenlijst die de behandelaar met u doorneemt om uit 

te sluiten dat er ziektes of aandoeningen aanwezig zijn die de 

behandeling negatief kunnen beinvloeden. Bij de volgende stap 

schroeft de behandelaar het implantaat in het bot ter plaatse van 

het ontbrekende element. Vervolgens wordt er een afdekkapje op 

het implantaat geplaatst. 

Nu is het belangrijk dat er enkele maanden niets met het implantaat 

gebeurt, zodat het genezingsproces zijn werk kan doen en het 

implantaat goed in het bot kan vastgroeien. Na enkele maanden 

komt u terug bij uw behandelaar voor het maken van een afdruk 

voor de definitieve kroon die op het implantaat geschroefd of 



gecementeerd wordt. Voor het maken van de afdruk zal uw 

behandelaar tijdelijk het afdekkapje van het implantaat verwijderen. 

Bij de laatste stap van uw behandeling wordt circa twee weken 

later de definitieve kroon of brug op het implantaat/implantaten 

geplaatst.

Doet de behandeling pijn?

Hoewel elke situatie verschillend is en ook de pijngrens van 

iedereen anders is, kunnen we wel zeggen dat het implanteren 

eigenlijk geen pijn doet. Uw behandelaar zorgt ervoor dat u goed 

verdoofd bent, waardoor u niets zult voelen.

Kosten

Implanteren is meestal het beste, maar wel vaak het kostbaarste 

alternatief voor het vervangen van een ontbrekend element. Een 

goedkoper alternatief is een brug (zie flyer ‘U krijgt een brug’), 

maar een implantaat heeft ten opzichte van een brug het grote 

voordeel dat de elementen naast het ontbrekende element niet 

beslepen hoeven te worden. Daarnaast komt het vaak voor dat na 

het plaatsen van een brug de kaak gaat slinken ter plaatse van het 

ontbrekende element. Door het slinken van de kaak is het mogelijk 

dat u na enkele jaren een nieuwe brug moet krijgen.

Om een duidelijk beeld van de kosten te hebben krijgt u een 

kostenbegroting van uw behandelaar. Met deze kostenbegroting 

kunt u bij uw verzekeraar navragen welk gedeelte er wel en niet 

vergoed wordt.
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Praktijkstempel:


