IMPLANTOLOGIE GRONINGEN
Implantologie

Groningen

is

een

kleinschalige

praktijk voor implantologie. Onze implantoloog
dr. Laurens den Hartog is opgeleid in het UMCG en
een door de NVOI erkend implantoloog. We streven

HET KLIKGEBIT
OP IMPL ANTATEN

naar persoonlijke aandacht voor de patiënt en nemen
ruim de tijd voor het consult en de behandeling.
Implantologie Groningen werkt volgens technieken
die wetenschappelijk zijn onderbouwd en uitsluitend
met ‘A-merk’ implantaten. We onderhouden korte
lijnen met uw tandarts of tandprotheticus zodat de
vervolgbehandeling goed verloopt.
Wilt u een afspraak maken met Implantologie
Groningen? Neem dan contact op met uw tandarts of
tandprotheticus voor een verwijzing.
Meer informatie kunt u vinden op onze website
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WAT ZIJN IMPLANTATEN?

PLAATSEN VAN IMPLANTATEN

vastgroeit. U bent dan weer in de situatie zoals die

Een tandheelkundig implantaat is een kunstwortel,

Het plaatsen van de implantaten gebeurt onder

was vóór het inbrengen van het implantaat. We

dat in het kaakbot wordt geplaatst. De kunstwortel

lokale verdoving. Het tandvlees wordt opzij geschoven

overleggen dan met u of er een nieuwe poging

ziet eruit als een schroef en is gemaakt van titanium.

om het bot zichtbaar te maken. Daarna worden gaatjes

wordt ondernomen.

Titanium is een lichaamsvriendelijk materiaal waar het

geboord in het bot ter grootte van de implantaten.

kaakbot tegenaan groeit. Het implantaat biedt houvast

De implantaten worden in de boorgaten geschroefd.

HET VERVOLG

voor een klikgebit (kunstgebit op implantaten).

Vervolgens wordt het tandvlees gehecht. Bijna altijd
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kan het ondergebit worden aangepast, zodat u

Implantologie Groningen op de hoogte gebracht

CONSULT BIJ IMPLANTOLOGIE GRONINGEN

deze direct weer kunt dragen. U krijgt een instructie

zodra de implantaten zijn geplaatst. Na ongeveer

Het behandeltraject start met een consult bij

mee naar huis voor het verzorgen van de wond. Na

zes weken kan uw nieuwe gebit worden gemaakt.

Implantologie Groningen. De implantoloog onder -

een week komt u bij de implantoloog terug voor

Hiervoor zijn zo’n zes afspraken nodig, waarbij

zoekt of het mogelijk is om implantaten in uw kaak te

controle en worden de hechtingen verwijderd.

afdrukken worden gemaakt en naar uw beet wordt

plaatsen. Hij kijkt of er voldoende ruimte en bot is

Na zes weken wordt gecontroleerd of de implantaten

gekeken. De prothese wordt gepast alvorens hij

voor een implantaat. Hiervoor worden röntgenfoto’s

goed

definitief wordt geplaatst. De behandelingen worden

gemaakt.
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afgesloten met een nacontrole.
KOSTEN
De

behandeling

wordt

aangevraagd

bij

uw

zorgverzekeraar. Bij toestemming wordt het grootste
deel van de behandeling vergoed. Een deel van
de behandeling moet u via een eigen bijdrage zelf
betalen. Door een aantal aanvullende verzekeringen
wordt de eigen bijdrage vergoed. Houdt u er
verder rekening mee dat ook uw eigen risico wordt
aangesproken.
Na het eerste consult vraagt Implantologie Groningen

NA DE BEHANDELING

de behandeling aan bij uw zorgverzekeraar. Zodra er

Na het plaatsen van de implantaten kunt u last krijgen

een positieve uitslag van uw verzekeraar is, nemen we

van pijn. Met een pijnstiller is de pijn vaak goed te

contact met u op voor het maken van vervolgafspraken.

bestrijden. Ook kunt u een aantal dagen last krijgen

Als de behandeling wordt afgewezen, bespreken we

van een gezwollen lip of kin. Er bestaat een kleine

met u wat het vervolg zal zijn.

kans (minder dan 2%) dat een implantaat niet goed
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