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Zorg voor het implantaat 
 

 
Hoe reinig ik rondom het implantaat? 
 
Direct na het chirurgisch plaatsen van het implantaat, is de wond vaak gevoelig en 
kunt u in dat deel van uw mond misschien niet poetsen met een tandenborstel. 
In de eerste week kunt u de ontwikkeling van tandplaque tegengaan door een 
antibacteriële mondspoeling en/of –gel te gebruiken ter ondersteuning van uw 
dagelijkse mondverzorging, zoals aanbevolen door uw tandarts of mondhygiëniste.  
In het begin is het verstandig een extra zachte (soft) tandenborstel aan te schaffen 
en later wanneer de gevoeligheid over is, kunt u overstappen op een elektrische 
tandenborstel. Uw mondhygiëniste kan u laten zien wat voor u de meest effectieve 
manier is.  
Omdat u met uw tandenborstel niet in alle ruimtes tussen de tanden en kiezen kunt 
komen, kunt u interdentale borsteltjes (ragers) en speciale floss (implant floss) 
gebruiken. Uw mondhygiëniste kan u laten zien hoe u dit het beste doet en welke 
hulpmiddelen voor u het meest geschikt zijn. 
 
 

        
 
 
 
Waarom is een goede mondhygiëne zo belangrijk? 
 
Bij onvoldoende mondhygiëne hopen de bacteriën zich na verloop van tijd op rond 
het implantaatoppervlak tot schadelijke hoeveelheden. Dit leidt tot een ontsteking van 
het tandvlees rondom het implantaat, mucositis geheten. Als dat niet wordt 
behandeld, kan dat leiden tot botverlies rond het implantaat, waardoor peri-implantitis 
kan ontstaan en uiteindelijk zelfs tot verlies van het implantaat zou kunnen leiden. 
 
Peri-implantitis (ontsteking rondom het implantaat met botverlies) lijkt op parodontitis. 
Beide aandoeningen worden veroorzaakt door vergelijkbare bacteriën. Daarom kan 
onbehandelde parodontitis het risico op afstoten van een implantaat vergroten.         . 
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De reiniging rondom het implantaat door de mondhygiëniste. 
 
Professioneel verwijderen van tandsteen en tandplaque gebeurt in de praktijk door 
de mondhygiëniste.  
De mondhygiëniste gebruikt speciaal daarvoor geschikt instrumentarium en kan 
daarna de ruimte tussen het tandvlees en het implantaat uitspuiten met een 
antibacteriële gel of spoeling.  
 
Als peri-implantitis in een vergevorderd stadium is, kan het nodig zijn deze te 
behandelen met antibiotica en chirurgie.  
 
Echter hoe langer de peri-implantitis aanwezig is, hoe minder de kans van slagen is. 
Ook hier geldt weer, voorkomen is beter dan genezen. 
 
 
Hulpmiddelen voor het reinigen van een implantaat 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


