
SCHITTERENDE TANDEN
Kwaliteit van leven met implantaten 1

IMPLANTATEN: EEN OPLOSSING 
VOOR DIVERSE UITDAGINGEN

Vervanging van een enkele 
tand vóór in de mond met een 
implantaatgedragen kroon.

VERVANGING VAN EEN 

ENKELE TAND

VERVANGING VAN 

MEER DAN ÉÉN TAND 

Vervanging van meerdere 
 tanden vóór in de mond met 
behulp van een implantaatge-
dragen brug.

1 2 3

VERVANGING VAN ALLE TANDEN 

Vervanging van alle tanden met een rij tanden verankerd in de 
kaak door een aantal implantaten (fig. 1) of een uitneembare 
prothese (fig. 2 en fig. 3).

Vraag uw tandarts hoe ook u met im-
plantaten uw kwaliteit van leven kunt 
verbeteren.

Aangezien iedere chirurgische ingreep mogelijke 
 risico’s in zich draagt, dienen patiënten altijd eerst 
een tandheelkundig specialist te raadplegen om te 
bekijken of implantaten een optie voor hen zijn.
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IMPLANTATEN 

Een implantaat is een klein onderdeeltje, gemaakt 
van titanium of titanium-zirconium, dat in plaats van 
de ontbrekende natuurlijke wortel in het kaakbot 
wordt geplaatst. Het implantaat kan poliklinisch on-
der plaatselijke verdoving operatief worden ge-
plaatst. Titanium wordt over het algemeen goed ver-
dragen door het menselijk lichaam en bot blijkt 
goed aan titanium te hechten. Na het inhelen fun-
geert de kunstmatige wortel als basis om afzonderer -
lijke kronen en bruggen van meerdere tanden op te 
bevestigen. Het implantaat kan ook worden ge-
bruikt als verankering voor complete kunstgebitten.

ALLES WAT U MOET 
WETEN

Natuurlijke tand (1), implantaat (2), kroon (3)
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