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Implantaat - de behandeling 

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich aan via de aanmeld zuil in de wachtruimte. 

U heeft eventueel voorgeschreven medicaties ingenomen. (bijv. antibiotica of pijnmedicatie)


U wordt naar de behandelkamer gebracht. Hier krijgt u nogmaals uitleg over de behandeling en kunt u 
eventuele vragen stellen. U spoelt een halve minuut met een anti- bacterieel middel (chloorhexidine) om 
de mond zo schoon mogelijk te krijgen. De tandarts zal vervolgens het te behandelen gebied plaatselijk 
verdoven. Het gezicht rondom de mond wordt afgenomen met een desinfecterend middel en u krijgt een 
operatiemuts op.


Botopbouw 

Gaat er een botopbouw plaatsvinden? Dan wordt de elleboogplooi gedesinfecteerd, een stuwband 
aangebracht om uw bovenarm en na aanprikken van de ader een paar buisjes bloed bij u afgenomen. 
De stuwband wordt weer verwijderd en u krijgt een pleister waar u enkele minuten op mag 
dichtdrukken. Uw afgenomen bloed wordt met een centrifuge bewerkt en later gebruikt in combinatie 
met kunstbot en/of membraan.


Het implanteren 

De implanteren zelf vindt plaats onder zoveel mogelijk steriele omstandigheden in verband met het 
beperken van complicaties en nabezwaren voor u.  De assistente brengt een steriele behandeldoek met 
plakstrip aan op uw gelaat. U dient uw handen altijd onder het behandeldoek te houden ivm behoud van 
steriliteit. Bij (zenuw)pijn, jeuk of hoestprikkel dit onmiddellijk aangeven zodat wij u kunnen helpen of 
instructie geven wat u mag of kan doen. 


Houdt u er rekening mee dat er geboord wordt met zout water (zogenaamd fysiologische zoutoplossing) 
en dat de assistente zoveel mogelijk de overmaat vloeistof zal opzuigen. 

Het slikken gaat door de verdoving misschien ook lastiger voor u. 


Nadat de implantaten, afdek schroeven en eventuele botopbouw is geplaatst, wordt er gehecht bij u. 
Deze hechtingen lossen niet op.


Na de behandeling 

Er wordt een overzichtsfoto gemaakt en u krijgt (spoel)instructies mee (bijv. nabloeding, losgekomen 
hechting, ed.)  De verdoving blijft nog een paar uur doorwerken maar u mag na de behandeling direct 
naar huis. Uw implantaatpaspoort wordt via mail toegestuurd: dit goed bewaren alstublieft. 

Na 2 weken zien wij u terug voor een controleafspraak.


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



