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Kaakimplantaten
kunstwortels in de kaak

U heeft met uw MKA-chirurg besproken dat u een kaakimplantaat laat
plaatsen in OLVG. Wat zijn kaakimplantaten? Hoe worden ze gemaakt en
geplaatst? Dat en meer leest u in deze folder.

Waarom een kaakimplantaat?
Wanneer u tanden en/of kiezen verliest kunt u deze ruimte opvullen met implantaten. Uw
tandarts kan op de kaakimplantaten kronen of bruggen maken. Ook een kunstgebit heeft een
beter houvast door het gebruik van implantaten.

Wat zijn kaakimplantaten?
Kaakimplantaten zijn kunstwortels meestal gemaakt van een speciaal soort metaal
(titanium). De MKA-chirurg plaatst die kunstwortels in de kaak.

Behandeling
De behandeling bestaat uit de volgende onderdelen:
1. voorbereiding op het implanteren
2. implanteren van de kunstwortel
3. vastgroeien van het implantaat aan het kaakbot
4. eventueel plaatsen van kroon of brug (door de tandarts)

Voorbereiding implantatie
 U krijgt minimaal 2 afspraken. Bij de eerste afspraak maken we röntgenfoto’s en
onderzoekt de MKA-chirurg de mond. De MKA-chirurg bespreekt met u de mogelijkheden
voor behandeling en de eventuele kosten. Soms is overleg met andere deskundigen
nodig. OLVG werkt daarbij samen met de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT).
Bij geen bijzonderheden spreekt u de datum van de behandeling af. U krijgt zo nodig
recepten voor pijnstillers, antibiotica en een middel om uw mond te ontsmetten
(mondspoelmiddel).
 Bij de volgende afspraak gaan we, tenzij anders vermeld, implanteren.
Wat moet u doen?
 Begin 2 dagen voor de implantatie met het mondspoelmiddel.
 Start zo nodig met de antibiotica kuur
 U kunt voor het implanteren gewoon eten.

Implanteren van de kunstwortel
Het implanteren zelf
U krijgt een plaatselijke verdoving zoals bij de tandarts. Nadat het implantaat is geplaatst,
krijgt u op het implantaat een afsluitdopje. Daarna hecht de MKA-chirurg de wond met
oplosbaar hechtdraad. Ter controle wordt er nog een röntgenfoto gemaakt.

Na het implanteren
 Voor een goed herstel, is het belangrijk om de adviezen op te volgen uit de folder ‘Na een
kaakchirurgische behandeling - instructies voor thuis’. Deze ontvangt u na de
behandeling.
 U krijgt na 2 weken een vervolgafspraak bij de mondhygiënist in het ziekenhuis.
 Ook de MKA-chirurg controleert na enkele weken de wond. Ook dan maken we ter
controle een röntgenfoto.
 Draagt u een kunstgebit en heeft u last van de wond? Laat het kunstgebit dan tijdelijk uit.
Ook kunt u alleen zacht voedsel eten. Zodra de wond genezen is, past de tandarts of
tandprotheticus het kunstgebit aan. U kunt deze dan dragen totdat de implantaten in het
bot zijn vastgegroeid. Daarna mag u weer alles eten.

Vastgroeien van het implantaat aan het kaakbot
Het bot moet in alle rust tegen de implantaten kunnen aangroeien. Afhankelijk van de plaats
in de kaak en het soort implantaat duurt dit 6 tot 12 weken.
Soms wordt het tandvlees gesloten over het implantaat. Als dat bij u het geval is, krijgt u na 4
maanden een afspraak. De MKA-chirurg zal dan het implantaat vrijmaken.
Na 2 weken kan uw tandarts starten met het maken van de zogenaamde suprastructuur
(kroon, brug of prothese).

Plaatsen van kroon, brug of kunstgebit
De tandarts maakt de kroon, brug of het kunstgebit. Het is belangrijk dat u de implantaten
goed schoon blijft houden. Er zijn speciale hulpmiddelen die u kunt gebruiken. De tandarts of
mondhygiënist geeft u hierover uitleg.
Draagt u een kunstgebit over de implantaten? Reinig dan behalve het kunstgebit, ook de
kaak.

Vergoeding kaakimplantaat?
Alleen in onderstaande gevallen, vergoedt de basisverzekering het plaatsen van een
tandheelkundig implantaat en het plaatsen van het vaste gedeelte van de suprastructuur
door de MKA-chirurg:
 Als de kaak waarop een uitneembaar volledig kunstgebit vastgemaakt kan worden, zeer
ernstig is geslonken.
 Bij een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of later gekregen afwijking van het
tand-kaak-mondstelsel.
 Bij een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening.
 Als dit nodig is voor een andere medische behandeling. Het moet aantoonbaar zijn dat
die behandeling zonder tandheelkundige zorg onvoldoende resultaat heeft.
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In alle andere gevallen wordt een implantaat niet vergoed! De MKA-chirurg bespreekt met u
de begroting. U dient de begroting voor akkoord getekend mee te nemen.

Controles implantaten
Elk implantaat moet 2 keer per jaar worden gecontroleerd. Zo kunnen eventuele problemen
snel worden herkend en opgelost. Na 2 controles bij de MKA-chirurg neemt de tandarts deze
weer over.
Ongeveer 98% van de implantaten blijft goed vastzitten. Een goede mondhygiëne en
regelmatige controle zijn hierbij wel van belang.

Complicaties
Lees de folder 'na een kaakchirurgische behandeling – instructies voor thuis' zorgvuldig door.
Neem direct contact op met de MKA-chirurg bij de volgende situaties:
 De wond blijft na de implantatie bloeden ondanks de al genoemde maatregelen.
 De implantaten worden tijdens de eerste 12 weken meer zichtbaar.
 De implantaten en/of het afsluitdopje raken los of kunnen bewegen.
 Het tandvlees om de implantaten ontsteekt.
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Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op
www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online
www.olvg.nl/mka-chirurgie

Contact
polikliniek Mondziekten, Kaakchirurgie en Aangezichtschirurgie (MKA), locatie Oost
T
020 599 36 01 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)
E
kaakchirurgie@olvg.nl
P4
polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA), locatie West
T
020 599 36 01 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)
E
kaakchirurgie@olvg.nl
Route 01

Na 16.15 uur en in het weekend
afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie Oost
T
020 599 30 16
afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie West
T
020 510 89 11

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden
Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht
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