Zijn er bepaalde voorwaarden waaraan ik moet voldoen?
Er zijn enkele voorwaarden waaraan voldaan moet worden als u implantaten
wil:
• Kaakbot: er dient nog voldoende gezond kaakbot aanwezig te zijn.
• Gezond tandvlees: het tandvlees over uw kaak moet gezond zijn.
• Motivatie: u moet voldoende gemotiveerd zijn om te zorgen voor een goede
mondhygiëne.
• Gezondheid: uw gezondheid moet in orde zijn.
Speelt mijn leeftijd een rol?
Het plaatsen van implantaten kan pas als uw kaak volgroeid is, dat is bij
vrouwen rond de 16de levensjaar en bij mannen ronde hun 18de. Een uiterste
leeftijdsgrens is er niet; niemand is te oud voor implantologie. Als bij het eerste
consult blijkt dat uw gezondheid in orde is, is er geen beletsel voor een
behandeling.
Wat is de levensduur van een implantaat? En heb ik er garantie op?
Dit is niet exact te zeggen. De levensduur hangt deels af van uw eigen gedrag:
onvoldoende mondhygiëne en veelvuldig roken kunnen die duur bekorten.
Daarnaast kan er door onvoorziene omstandigheden soms iets misgaan. Van
alle implantaten die in de onderkaak worden geplaatst is een percentage van
ongeveer 98 procent succesvol. Voor de bovenkaak ligt dit percentage op
ongeveer 96 procent, dit door de wat ongunstigere anatomie. Als zich
onverhoopt een probleem voordoet zullen wij er altijd naar streven daarvoor
een passende oplossing te vinden.
Is het plaatsen van implantaten kostbaar?
Een gebitsprothese op een basis van implantaten kostbaar. De kosten
variëren echter per persoon en per situatie. Als u langdurig last heeft van een
loszittende prothese en dat volgens ons niet beter wordt met een nieuwe
gewone gebitsprothese, kunnen wij een voorstel bij uw zorgverzekeraar
indienen.
Als uw zorgverzekeraar akkoord gaat met dit voorstel zullen de kosten voor u
€ 125 per kaak bedragen. Dat is de huidige wettelijke eigen bijdrage voor de
implantaten, het zetten daarvan en de nieuwe gebitsprothese. Met sommige
aanvullende verzekeringen kan het zijn dat u hier ook nog een deel van terug
krijgt.
Zijn er nog kosten als de behandeling is afgerond?
Net als bij een natuurlijk gebit zijn er de kosten van nazorg zoals controles,

foto's en gebitsreiniging. Het hangt van uw verzekering af wat u hiervan
vergoed krijgt.
Daarnaast treedt na verloop van tijd, net als bij conventionele gebitsprothese,
een zekere mate van slijtage op. Daardoor komt uw gebitsprothese te zijner
tijd wel voor vervanging in aanmerking.
Ik heb implantaten en wil een nieuw gebit, heb ik nieuwe implantaten
nodig?
Nee, de implantaten blijven gewoon zitten. Een nieuw gebit kan op de
bestaande implantaten gemaakt worden. De leeftijd van de implantaten maakt
niet uit als het kaakbot en tandvlees rondom de implantaten maar gezond zijn

