
Herkent u deze problemen: 

•  Problemen met kauwen 
•  Maagpijn 
•  Angst om te lachen 
•  Onzeker bij een etentje 
•  Kleefmiddelen helpen niet meer 
•  Spreken gaat moeilijk 
•  Pijn in de mond 



Dan kunnen implantaten de oplossing zijn 



Wat zijn implantaten? 

•  Op implantaten kan een prothese op worden vast geklikt 
•  Implantaten zijn een alternatief voor een brug of een enkele tand 
•  Implantaten zijn gemaakt van titanium en worden in de kaak 

geschroefd 
•  De functie van een implantaat is gelijk aan die van een 

natuurlijke wortel  
•  Implantaten worden geplaatst door een kaakchirurg of 

implantoloog, onder lokale verdoving    
•  Er is bijna of geen last na de ingreep 



Waarom Titanium? 

•  Titanium is sterk 
•  Titanium wordt niet door het lichaam afgestoten 



Implantaten zijn voor iedereen 



De edentate patiënt 

•  Het gevolg van het verlies van tanden is het verminderen van 
het kaakbeen waardoor het aangezicht wordt veranderd. 





Röntgenfoto 
laat het verlies 

van bot zien 

Het buurelement 
komt uit de 

tandenrij te staan 

Het gevolg van het verlies van 
tanden is het verminderen van  

het kaakbeen waardoor  
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Implantaten geplaatst 1 jaar na 
extractie laten weinig verlies van de 

kaakhoogte zien. 

Studies laten zien dat door het gebruik van 
implantaten het slinken van de kaak verminderd wordt 

Implantaten geplaatst 20 jaar na 
extractie laten veel verlies van 

de kaakhoogte zien. 



De procedure 











Na de implantatie kunt u na enige dagen  
uw prothese met een zachte basis weer dragen. 



Bij de uitneembare prothese ondersteunen 
de implantaten een staafconstructie 
waarop de prothese wordt vastgeklikt.  
Deze is er gemakkelijk uit te halen  
om te reinigen.  
Ondanks dat de prothese uitneembaar is, 
blijft de functie in tact bij eten en praten. 

Implantaat gedragen prothese 



Door middel van 2 of meerdere 
implantaten kan zowel de functie als 

het aangezicht worden hersteld. 
Kleefmiddelen zijn overbodig en u 

kunt in alle vertrouwen weer eten wat 
u voordien vermeed. 

Implantaat gedragen prothese 



Implantaat gedragen prothese 



Voorbeeld overkappingprothese:  
staaf hulsconstructie 
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drukknop constructie 



Voorbeeld overkappingprothese: 
drukknop constructie 









Gelijk aan een natuurlijk element 
Implantaten zijn ideaal voor een enkel tandvervanging omdat implantaten  

bijna gelijk zijn aan een natuurlijke tand 
 



Het effect van het vervangen  
van een verloren gegane wortel 
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Verlies van kaakbot 

Verlies van kaakbot 



•  In tegenstelling tot bruggen komen implantaten overeen  
met de functie van normale tanden en kiezen  

•  Bij een solitaire tandvervanging behoeven de gezonde 
buurelementen niet te worden beslepen als bij het maken 
van een brug 

 

Enkel tandvervanging 



Beslepen buurelementen 



Een implantaat wordt geplaatst  
in het bot en wordt voorzien van  

een sluitschroef tijdens de  
inheling procedure. 

 



Na de inhelingsperiode, wanneer het implantaat is  
vastgegroeid in het kaakbot, wordt er een opbouw op 

het 
implantaat geschroefd. 

 



Op deze opbouw wordt door de tandtechnicus  
een kroon gemaakt.  

Dit kan na ongeveer 2 maanden plaatsvinden.  
 



•  Titanium implantaten zijn zo sterk en worden zo goed 
door het bot geaccepteerd dat niet elke tand door een 
implantaat dient te worden vervangen 

•  De specialist bepaalt individueel waar en hoeveel 
implantaten u nodig heeft 

Meerdere  
enkeltandvervangingen naast elkaar? 



Na de inhelingsprocedure worden er healing  
abutments geplaatst voor een mooie vorm van het 
tandvlees. 
 

De implantaten waarop een brug gemaakt  
dient te worden, worden op dezelfde wijze  
geplaatst als bij een enkeltandvervanging. 
 



Wanneer het implantaat in het kaakbot is  
vastgegroeid worden de healing abutments  
vervangen door de definitieve opbouwen. 



De definitieve brug wordt op de opbouwen  
gecementeerd. Het eindresultaat komt overeen met 
de natuurlijke situatie en met dezelfde functionaliteit. 



Enkel tandvervanging 
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Enkel tandvervanging 



 
 

dag 0 week 6  
 

1e fase 

R. Goené  R. Goené  



dag 0 week 8 R. Goené  R. Goené  


