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CLEYBURCH
t a n d a r t s e n

CLEYBURCH gezond voor uw mond

Implantologie
Alles over het plaatsen
van een implantaat
als basis voor uw
klikprothese

Cleyburch Tandartsen. Gezond voor uw mond.

U heeft last van een loszittende prothese en deze gaat vervangen worden door een klikprothese: 
een kunstgebit dat u simpel vastklikt op twee of vier implantaten. Een implantaat is een soort 
schroef, gemaakt van een lichaamsvriendelijk materiaal zoals titanium, die wij onder plaatselijke 
verdoving in uw kaakbot aanbrengen. Deze behandeling levert u een aantal prettige voordelen 
op: met uw klikprothese heeft u nooit meer last van een los zittend gebit, uw gebit zit comfortabel 
en (met name) uw onderkaak slijt veel minder snel dan bij een traditioneel kunstgebit.
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De rijke historie van de Cleyburch 
is gecombineerd met een moderne 
en vriendelijke uitstraling die past 
bij een tandartspraktijk van deze 
tijd. Er zijn verschillende praktijken 
in de Cleyburch gevestigd. 
De praktijk is van alle gemakken 
voorzien en biedt voldoende 
parkeergelegenheid voor haar 
bezoekers. Ook is de praktijk 
rolstoeltoegankelijk.

Alle facetten binnen de tandheel-
kunde komen bij de verschillende 
praktijken van Cleyburch tandart-
sen aan bod, zoals implantologie, 
kindertandheelkunde,
gebitsslijtage en mondhygiëne. 

Wanneer moet u contact opnemen met de 
praktijk?

Heeft u veel pijn, nabloedingen of krijgt u koorts 
(38,5  graden of hoger) ? Krijgt u overgevoelig-
heidsverschijnselen zoals jeuk en huiduitslag 
van uw antibioticum? Neem dan contact met 
ons op via telefoonnummer: 071-3660650.

Ook als u zich zorgen maakt kunt u altijd 
contact opnemen. Buiten openingstijden van 
de praktijk kunt u contact opnemen met ons 
mobiele telefoonnummer.



Alles over het plaatsen van een
implantaat als basis voor uw prothese.
U heeft last van een loszittende prothese en deze gaat vervangen worden door een klikprothe-
se: een kunstgebit dat u simpel vastklikt op twee of vier implantaten. Een implantaat is een soort 
schroef, gemaakt van een lichaamsvriendelijk materiaal zoals titanium, die wij onder plaatselijke 
verdoving in uw kaakbot aanbrengen. Deze behandeling levert u een aantal prettige voordelen 
op: met uw klikprothese heeft u nooit meer last van een los zittend gebit, uw gebit zit comforta-
bel en (met name) uw onderkaak slijt veel minder snel dan bij een traditioneel kunstgebit.

Pijnstilling en antibioticum ter voorbereiding op de ingreep
•  Pijnstilling: neem 1 uur voor aanvang van de ingreep 1 tablet Diclofenac. Dit middel verzacht
   de eventuele pijn op het moment dat de verdoving uitwerkt en het werkt tevens ontstekings-
   remmend. 
•  Heeft u een recept voor de maagbeschermer Omeprazol ontvangen? Dan neemt u eenmaal
   per dag 1 tablet, maar alleen als u die dag ook Diclofenac gebruikt!

Sommige patiënten moeten een antibioticum nemen naar aanleiding van deze behandeling. 
Heeft u een recept gekregen voor een kuur van amoxicilline 500 mg met 21 tabletten? Neem 
dan de avond voor de behandeling 1 tablet en daarna driemaal daags 1 tablet. Lees  goed de 
bijsluiter en maak de gehele kuur af. Alle medicijnen kunt u ophalen bij uw eigen apotheek, op 
vertoon van de recepten die u van ons heeft meegekregen. Heeft u een recept gekregen voor 
amoxicilline 3 gram? (waarschijnlijk 6 tabletten van 500 mg). Neem deze dan allemaal in 1 uur 
voor de ingreep. 

De behandeling
De behandeling gebeurt onder plaatselijke verdoving en duurt ongeveer 1 uur, afhankelijk van 
het aantal implantaten dat u krijgt. Na de behandeling krijgt u een coldpack om uw gezicht mee 
te koelen. Houd deze gedurende drie kwartier tegen uw gezicht. Dit is belangrijk, want dat ver-
mindert de zwelling en de eventuele napijn. Na de behandeling mag u uw prothese gedurende 
twee weken niet dragen!

Pijnbestrijding en antibioticum na de operatie
De napijn valt over het algemeen erg mee. Heeft u toch last, dan is dit  goed te onderdrukken 
met het recept Diclofenac dat u van ons heeft meegekregen. Neem maximaal 3 tabletten per 
dag en neem alleen de medicijnen als u nog pijn heeft. Heeft u een recept gekregen voor een 
kuur amoxicilline 500 mg met 21 tabletten? Lees dan goed de bijsluiter en maak de gehele kuur 
af.
 
Spoelen
Om het geopereerde gebied schoon te houden, heeft u van ons een recept gekregen voor een 
mondspoelmiddel (chloorhexidine). Hier moet u vanaf de dag na de operatie tweemaal per dag 
uw mond mee spoelen. Dit doet u gedurende twee weken. De eerste 24 uur na de ingreep mag 
u uw mond niet spoelen!

Hechtingen verwijderen en nacontrole
Twee weken na de ingreep komt u naar de praktijk om uw hechtingen te laten verwijderen. Dan 
controleren we of de wond goed geneest en passen we uw prothese aan. Vergeet dus niet om 
uw prothese mee te nemen! Vanaf dit moment mag uw prothese wel dragen, maar u mag er nog 
vier weken lang niet mee eten. Reden hiervoor is dat de implantaten moeten ingroeien zonder 
belast te worden. Acht weken na het plaatsen van de implantaten, komt u weer terug voor 
eindcontrole. Ongeveer een week na deze afspraak kunt u naar de tandprotheticus, die dan kan 
beginnen met het maken van uw nieuwe klikprothese.

Nota
De nota’s van de behandelingen krijgt u thuisgestuurd. Deze kunt u zelf indienen bij uw verze-
keraar en vervolgens betalen aan ons factoringbureau Infomedics. In enkele gevallen kunnen 
wij de rekening rechtstreeks naar de verzekering sturen. U krijgt dan van uw verzekeraar een 
nota voor de eigen bijdrage van uw prothese. Heeft u vragen over de nota, neemt u dan gerust 
contact met ons op.

Cleyburch Tandartsen. 
Alles over het plaatsen van een implantaat als basis voor uw prothese.


