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Implantaat - algemeen 

Gezondheid 

Aangezien het belangrijk is voor uw behandelaar om te weten of u gezond bent en een implantaat 
behandeling verstandig is, vragen wij u om ons goed te informeren over uw gezondheid en uw eventuele 
medicaties of allergieën. Zijn er wijzigingen in uw gezondheid? Vult u dan alstublieft een nieuwe 
gezondheidsvragen lijst in.

	 	 	 	 	 

Informed consent 

Wettelijk gezien zijn wij ook verplicht u te wijzen op de mogelijke complicaties die kunnen optreden, 
zodat u samen met uw behandelaar een goede en verantwoorde keuze kunt maken. Soms is het 
alternatief een betere oplossing...Uw behandelaar geeft u daarom een informed consent. Wilt u deze 
lezen, ondertekenen en eventuele vragen stellen? Zonder ondertekende informed consent kan er geen 
behandeling plaatsvinden.


Behandeling 

De behandeling duurt meestal 60-90 minuten. 

De tandarts kan soms bepaalde medicaties voorschrijven die u volgens instructies vooraf en/of achteraf 
inneemt.  Na desinfectie van de mond met een spoelmiddel wordt u lokaal verdoofd.

Langs uw gezicht brengen wij een steriel doek aan met een plakstrip en wij vragen u om uw handen 
tijdens de behandeling altijd onder dit doek te houden. Bij pijn, jeuk of andere problemen, wordt u 
verzocht om dit aan te geven zodat wij kunnen vertellen wat u wel of niet kan doen.


Na de behandeling 

De tandarts bespreekt met u hoe de behandeling verlopen is, wanneer het vervolg traject plaats zal 
vinden, waar u rekening mee dient te houden en u krijgt schriftelijke instructies mee. Het geadviseerde 
spoelmiddel kunt u bij de balie ophalen. Aangezien er niet oplosbare hechtingen geplaatst zijn, is enige 
voorzichtigheid geboden bij eten en drinken maar ook poetsen. Raadpleeg de instructies en stel 
eventuele vragen.Uw implantaat paspoort wordt via email toegestuurd: dit goed bewaren alstublieft. 

Na 2 weken zien wij u terug voor een controleafspraak.


Verstandig 

Genezing is afhankelijk van veel factoren maar bekend is dat roken een negatieve invloed heeft op 
inheling van het implantaat en bot. Goede mondhygiëne zorgt voor een goede genezing en langer 
plezier van uw implantaat. De mondhygiëniste kan u hierbij helpen.

Wij adviseren u om dagelijks vitamine D supplement te gebruiken.

Wetenschappelijk is aangetoond dat dit een positieve bijdrage heeft op bot behoud en bot herstel. 

Desgewenst kan na bloedprikken bij uw huisarts een exacte waarde vastgesteld worden. 

Het is inmiddels echter wel aangetoond dat veel Nederlanders een te lage waarde hebben en dat enig 
supplement verstandig is.


Heeft u nog vragen, bespreek dit dan met uw behandelaar.



