
Informatie van uw tandarts

�ooronderzoek implantologie



Implantaten in de  
betande kaak
Vooronderzoek.

Implantaten zijn een uitstekende voorziening om 
plaatsen waar tanden en kiezen ontbreken, op te 
vullen. Dit is een ‘vaste’ constructie. Inmiddels  
weten we dat implantaten heel lang mee kunnen 
gaan als de omstandigheden in de mond goed zijn. 
Eén van de vereisten is dat de mondhygiëne goed is. 

Bacteriën in de mond 
De mondholte is het begin van het spijsverterings- 
systeem. Van nature komen hier veel nuttige  
bacteriën in voor die ons helpen bij een goede 
spijsvertering. Soms is het bacterieel evenwicht 
(‘flora’) verstoord en zijn er grotere aantallen bacte-
riën aanwezig die betrokken kunnen zijn bij ernstige 
tandvleesontstekingen. Deze bacteriën kunnen ook 
een negatieve invloed hebben op de levensduur 
van implantaten. Uit voorzorg willen we daarom bij 
u onderzoeken of én hoeveel van deze schadelijke 
bacteriën zich bij u in de mondholte bevinden.



Het afnemen van de tandplaque 
Uw behandelaar verzamelt met 
een dun papieren stiftje op enkele 
plaatsen wat tandplaque, die zich 
onder het tandvlees bevindt. Deze 
procedure is volkomen pijnloos. 
 
De analyse van het plaquemonster 
Het plaquemonster wordt opge-
stuurd naar een gespecialiseerd 
laboratorium en wordt door een 
team van deskundigen (microbio-
logen) beoordeeld. Mede op basis 
van dit onderzoek zal uw behande-
laar vaststellen of het verantwoord 
is om te implanteren, of dat er een 
voorbehandeling nodig is.

Voordelen onderzoek
• Na het onderzoek zijn de  

tandarts en mondhygiënist op 
de hoogte van uw gebits- 
situatie en kunnen zij u  
hierover adviseren.

• U krijgt een gericht advies  
zodat uw mondhygiëne  
optimaal wordt.

• U bespaart kosten doordat na 
het implanteren de kans op 
complicaties heel gering is. 

• U geniet optimaal en langdurig 
van uw implantaatvoorziening.

Stappen van het onderzoek



Bacteriële test 
Omdat wij samen met u graag willen dat uw implantaten 
lang meegaan, kunnen wij uw mond testen op het bacterieel 
evenwicht. Deze test kost ongeveer €100,-.  
De uitkomst van deze test kan varieren van ‘niks aan de 
hand’ tot het advies om naar de mondhygiënist te gaan 
eventueel in combinatie met een antibioticumkuur.  
Ca. veertien dagen na het afnemen van de test ontvangt 
de tandarts/implantoloog de uitslag en zal u hiervan op de 
hoogte brengen met het beste behandadvies.
Op deze manier profiteert u van een optimale implantaat-
behandeling. 

Heeft u na het lezen van de informatie nog  
vragen? Vraag het uw tandarts.


