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Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie
Nazorg implantaten

U hebt met de kaakchirurg besproken om een tandwortelimplantaat 
in uw kaak te laten aanbrengen. In deze folder leest u wat u kunt 
verwachten na de behandeling en hoe u het implantaat verzorgt.

Direct na de behandeling

Zwelling
Na de behandeling kunt u zwelling verwachten. Deze kunt u beperken 
door thuis te koelen met een coldpack of ijsklontjes in een washandje. 
Wissel steeds af: vijftien minuten ijs, vijf minuten geen ijs enz. Soms 
ontstaat er ook een bloeduitstorting die langzaam weer verdwijnt.

Pijn
De plaatselijke verdoving is na twee tot vier uur uitgewerkt. U krijgt 
een recept mee voor pijnstillers en mondspoeling. Neem de eerste 
pijnstiller één uur na de behandeling in. Daarna volgens recept 
innemen.

Roken en alcohol
U kunt beter een week aansluitend op de behandeling niet roken 
en geen (of beperkt) alcohol gebruiken. Beiden zijn slecht voor de 
genezing van de wond.

Voeding
De eerste twee weken kunt u het beste zachte voeding gebruiken. 
Eet liever geen harde dingen zoals stokbrood, appels of pinda’s, het 
implantaat kan dan goed vastgroeien. U hoeft geen maaltijd over te 
slaan, en u kunt de normale hoeveelheden aanhouden. Het eten en 
het drinken kunnen het beste lauw (van temperatuur) zijn, dus niet te 
heet en niet te koud.



Nazorg
De wond wordt gehecht. Deze hechtingen lossen vanzelf op. Vanaf 
de eerste dag de wond en implantaat poetsen met een zachte 
tandenborstel die u hebt meegekregen. Als aanvulling op het poetsen 
twee maal daags spoelen met de Chloorhexidine oplossing. In de 
eerste drie maanden komt u nog twee keer voor controle terug op de 
polikliniek. Daarna wordt het een jaarlijkse controle.

Afdekdopje
Het implantaat wordt met een afdekdopje (healingcap) afgesloten. 
Dit dopje kan wel eens los gaan. Dit kunt u bij de kaakchirurg weer 
vast laten zetten. Maak hiervoor een afspraak op de polikliniek, 
tel. (0344) 67 40 74. Wacht hier niet te lang mee, omdat anders het 
tandvlees over het implantaat heen kan groeien.

Mondverzorging
De mondhygiëne speelt een belangrijke rol bij het implantaat. 
Regelmatige controle bij bijvoorbeeld een mondhygiëniste en/of de 
eigen tandarts is dan ook belangrijk.

Flossen/ragen
Als u een prothese op een implantaat hebt, is het extra belangrijk 
om uw gebit te verzorgen met ragers en flossdraad. De kaakchirurg 
bespreekt met u wanneer u de oude prothese weer kunt gaan dragen. 
Gebruik na het plaatsen van de nieuwe prothese éénmaal per dag een 
rager. Als u een implantaat hebt ter vervanging van een voortand is 
flossdraad het beste. De mondhygiëniste kan u hier uitleg over geven.

Poetsen
Poets het implantaat na iedere maaltijd en voor het slapen gaan. 
Gebruik een zachte tandenborstel en tandpasta (merk maakt niet 
uit). Ook de kaakwallen voorzichtig poetsen, in de spiegel kijken en 
goed uw onderlip naar beneden trekken. De eerste twaalf weken niet 
elektrisch poetsen op de plek van het implantaat.



Ontsteking
Als het tandvlees bij het poetsen gaat bloeden, dan is het 
waarschijnlijk geïrriteerd. Het is dan niet goed om minder te gaan 
poetsen om zo te voorkomen dat het gaat bloeden! Poets juist extra 
lang, maar ook voorzichtig en gebruik elke dag zorgvuldig de ragers. 
Als u uw gebit en tandvlees extra goed schoonhoudt verdwijnt de 
irritatie. Als u nog Corsodyl of Perio-Aid thuis hebt, dan kunt u dit 
twee maal daags gebruiken gedurende twee weken. Een geopende 
fles is nog twaalf maanden houdbaar. Na gebruik van Corsodyl of 
Perio-Aid alles goed uitspugen. Niet naspoelen met water, want dan 
werkt het niet.

Bezoek tandarts
U hebt van de kaakchirurg een implantatenpaspoort ontvangen. 
Bewaar deze zorgvuldig en neem het mee naar uw tandarts.

Tandsteen
Om tandsteen te voorkomen bij implantaten onder uw prothese, de 
implantaten éénmaal per week aanstippen met natuurazijn (niet bij 
eigen tanden en kiezen) met tandenborstel of wattenstaafje. Niet 
naspoelen met water.

Prothese
Doe uw prothese bij voorkeur ’s nachts uit en bewaar het in een bakje 
met water. Dit wel iedere avond verschonen. Gebruik geen Steradent, 
beter zijn Coregatabletten. Poets de gebitsprothese ook na iedere 
maaltijd. Gebruik daarvoor liefst een speciale protheseborstel, met 
vloeibare ongeparfumeerde zeep of Ecosymgel blauw (verkrijgbaar 
bij apotheek of drogist). Bij voorkeur geen tandpasta gebruiken, 
want dat schuurt. In tandpasta zit namelijk polijstmiddel waarmee u 
krasjes kunt maken op de prothese. Daarin kan weer makkelijk vuil 
komen. Leg de prothese éénmaal per week in een bakje met voor de 
helft water en voor de helft azijn. Zo voorkomt u dat er aanslag op de 
prothese komt. U kunt ook Ecosymgel rood gebruiken.



Jaarlijkse controle
Als u de nieuwe prothese hebt is het van belang om die jaarlijks 
te laten controleren door uw tandarts/tandprothetist. Hier bent u 
zelf verantwoordelijk voor; vergeet dus niet om elk jaar een nieuwe 
afspraak te maken.

Wanneer bellen
- als de bloeding niet stopt.
- als de lichaamstemperatuur boven de 39°C stijgt.
- als u vragen hebt of zich ongerust maakt.

Telefoon: (0344) 67 40 74.
Na 16.30 uur of in het weekend: (0344) 67 49 11
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