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De basis 
voor kroon of brug

Weer vol vertrouwen
lachen, eten en praten

biocomp implantaatsysteem 



2

Weer vol vertrouwen
lachen, eten en praten

Volledige brug

Partiële brug

Solitair kroon



In deze brochure vindt u informatie over het plaatsen 
van implantaten. Hiermee kan de tandarts uw gebit 
blijvend versterken en verfraaien. Vraag daarom naar 
de voor u meest ideale oplossing voor úw gebit. 

* voor het gemak gebruiken we in het vervolg van de 
brochure de benaming tandarts.
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Uw gebit is gezichtbepalend. Een of meerdere tanden 
verliezen is dan ook bijzonder vervelend. Het doet afbreuk 
aan het functioneren van uw gebit en zelfs aan uw zelf-
vertrouwen. Maar in tegenstelling tot vroeger hoeft u zich 
niet blijvend onzeker over uw gebit te voelen. 

Uw tandarts, implantoloog, kaakchirurg of 
tandprotheticus* kan een of meerdere 
tanden vervangen door een kroon of brug 
die wordt verankerd op implantaten. 
Een implantaat is een kunstwortel, 
gemaakt van titanium, die in de kaak wordt 
geplaatst. Een ingrijpende beslissing.  
En als u zich laat behandelen, verwacht  
u een duurzame en comfortabele 
maatwerkoplossing. 
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‘Niemand heeft door dat mijn 
voortanden niet echt zijn’
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Problemen met
uw gebit

Een ongeluk zit in een klein hoekje, waardoor u zomaar 
tanden kunt verliezen. Ook beschadigingen van tanden, 
bijvoorbeeld bij het sporten, treedt regelmatig op. Een niet 
juiste gebitsverzorging kan leiden tot tandvleesontstekingen 
(parodontitis, cariës etc.) en gaatjes waardoor uw tandarts 
tanden soms vroegtijdig moet vervangen. Tanden gaan 
eveneens verloren door verkeerde voedingspatronen (veel 
suikers en zuren). Het kan ook zijn dat uw tanden van jongs 
af aan niet goed zijn ontwikkeld waardoor er ruimten 
tussen de tanden zijn ontstaan.

Welke oorzaak dan ook, het gaat bij u gepaard met 
vervelende beperkingen. U geniet vaak minder van uw eten 
omdat u minder goed kunt kauwen. Wellicht lacht u minder 
hartelijk omdat u zich schaamt. Misschien spreekt u ook 
minder duidelijk.

> “Een jaar geleden ging het mis bij gymnastiekles 
op school. Bij een turnoefening met de bok 

kwam ik met beide voortanden op mijn rechterknie 
terecht. Ze zaten direct los. De tandarts zag al snel dat 
de tandkronen met een deel van de wortel waren 
afgebroken en stelde voor de twee tanden te vervangen 
door kronen op implantaten. Nu is het alsof de turnles 
nooit heeft plaatsgevonden.”



Een kroon of brug op basis van een of meerdere 
implantaten biedt een veilige en betrouwbare oplossing 
voor uw gebitsprobleem. Een implantaat is gemaakt van 
titanium en lijkt sterk op een metalen schroefje. Deze 
kunstwortel zorgt voor een goede verankering van de kroon 
of brug die uw tandarts plaatst. Een ander voordeel is dat 
alleen de plaats van het ongemak behandeld wordt; uw 
gezonde tanden worden gespaard. Uw nieuwe tanden ogen 
en voelen volledig natuurlijk zodat uw vertrouwen weer 
volledig terugkomt.

We zetten de voordelen van een kroon of brug op 
implantaten voor u op een rij:
•  Geen schade aan naastgelegen tanden
•  Een comfortabele en duurzame oplossing
•  Tanden die voelen, ogen en functioneren als 
 natuurlijke tanden
•  Weer vol vertrouwen lachen, eten en praten
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Implantaten geven u het
vertrouwen terug

> “Doordat ik ongelukkig ten val kwam op het 
stuur van mijn fiets, braken meerdere tanden 

in mijn onderkaak af. Mijn toenmalige tandarts stelde 
voor om een brug te plaatsen en daarvoor twee 
naastgelegen gezonde tanden te beslijpen. Omdat ik 
mijn gezonde tanden echt niet kwijt wilde, heb ik een 
second opinion aangevraagd. Gelukkig maar, want 
nu heb ik een brug die op twee implantaten rust.”
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‘Mijn gezonde tanden
zijn gelukkig gespaard’
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‘Weer lachen zonder mij
te hoeven schamen’
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Behandelvorm hangt af 
van uw persoonlijke situatie

Om te kunnen beoordelen of u voldoende kaakbot hebt, zal 
de tandarts een of meerdere röntgenfoto’s of een CT-scan 
(laten) maken. Ook onderzoekt hij of uw tandvlees gezond 
is. Pas als uw kaakbot en tandvlees in orde zijn, brengt de 
tandarts in uw boven- en/of onderkaak een of meerdere 
implantaten in. Daarna kan hij de kronen en/of brug(gen) 
plaatsen.

Als een van uw tanden ontbreekt (of verwijderd moet 
worden), kiest uw tandarts meestal voor een kroon op een 
implantaat. Een oplossing die fraai oogt en er voor zorgt dat 
u weer goed kunt kauwen. Indien er bij u meerdere tanden 
ontbreken, valt de keuze van uw tandarts vaak op het 
plaatsen van meerdere kronen of van een brug op twee (of 
meer) implantaten. Daarbij kan hij kiezen voor een 1-fase of 
2-fase behandeling. Welke aanpak voor uw specifieke 
situatie de beste is, zal uw tandarts met u overleggen. Van 
u wordt nadrukkelijk verwacht dat u uw mond en kroon of 
brug na plaatsing goed verzorgt.

> “Na het wisselen van mijn melktanden 
kwamen er bij de snijtanden geen nieuwe 

voor in de plaats. Later bleek dat deze tanden in 
aanleg ontbraken. Toen mijn gebit was volgroeid, 
wilde mijn tandarts kronen plaatsen. Hij verwees mij 
naar de implantoloog die enkele implantaten 
inbracht. Ik ben heel blij met het eindresultaat.”



BioComp geniet wereldwijd grote bekendheid als producent 
van innovatieve implantaten. Het BioComp implantaat-
systeem - sinds 1992 in gebruik - is een Nederlands 
product dat is ontworpen en ontwikkeld op basis van 
biologische uitgangspunten. Het systeem kent verschillende 
soorten implantaten zodat u optimaal geholpen kunt 
worden. U kunt er op vertrouwen dat alle implantaten 
voldoen aan de strengste kwaliteitseisen. 

Alle producten die aan uw tandarts/implantoloog en 
tandtechnicus worden geleverd, maken deel uit van slechts 
één eenvoudig toepasbaar systeem (one system for all). 
Na plaatsing geniet u veel comfort en weinig nazorg.
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BioComp implantaatsysteem
biedt optimale zekerheid

> “Een tijd geleden was het raak: enkele kiezen 
zaten eerst los en vielen vervolgens uit. Ik wilde 

niet met een gat in mijn mond blijven lopen en heb een 
brug op implantaten laten zetten. Eerst ben ik een 
aantal keren bij de mondhygiëniste geweest. Pas nadat 
mijn tandvlees gezond was, zijn de implantaten 
geplaatst. De brug valt totaal niet op.”
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‘Mijn gebit ziet er beter uit
dan tien jaar geleden’



SPEELT MIJN LEEFTIJD EEN ROL?
Het plaatsen van een of meerdere implantaten kan pas 
als uw kaak volgroeid is. Als u nog geen 18 jaar oud bent, 
zal uw tandarts eerst nader onderzoek willen doen. 
Een uiterste leeftijdsgrens is er niet. Belangrijker dan 
de leeftijd is uw lichamelijke conditie. Roken, suikerziekte 
en bovenmatig alcoholgebruik hebben vaak een nadelige 
invloed op de resultaten. De mogelijke risico’s van de 
behandeling worden tijdig toegelicht door de tandarts.

HOE LANG DUURT MIJN TOTALE BEHANDELING?
De doorlooptijd van het gehele behandelproces varieert. 
De behandeling voor het plaatsen van de implantaten 
duurt in de regel maximaal anderhalf uur. Daarna krijgen 
de implantaten een rustperiode om vast te groeien. 
In sommige gevallen kan uw tandarts/implantoloog na 
het verlies van een of meerdere tanden of kiezen direct 
een implantaat met kroon of brug plaatsen. Meestal duurt 
de totale behandeling drie tot negen maanden. Dit hangt 
af van uw situatie en of botopbouw moet plaatsvinden. 
In de totale cyclus bezoekt u de tandarts uiteindelijk 
tussen de zes tot acht keer, inclusief vooronderzoek. 

LIJDEN MIJN GOEDE TANDEN ONDER EEN IMPLANTAAT?
Bij veel andere behandelmethoden is uw tandarts 
genoodzaakt gezonde tanden af te slijpen om een kroon 
of een brug te kunnen plaatsen. Bij implantaten offert u 
geen enkele gezonde tand op.

>

>

>
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Veelgestelde vragen
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ZIJN DE BEHANDELINGEN PIJNLIJK?
Net als bij andere behandelingen, zorgt de tandarts voor 
een plaatselijke verdoving. Het is natuurlijk niet prettig om 
een ingreep in uw mond te krijgen, maar u voelt geen pijn. 
In uitzonderlijke gevallen kunt u onder narcose worden 
gebracht. Als u na de behandeling last hebt van een 
gevoelige of wat gezwollen mond, kunt u gerust een 
pijnstiller nemen. Vaak kunt u de dag na behandeling 
gewoon weer aan het werk.

ZIJN DE IMPLANTATEN DIE IK KRIJG VEILIG?
Uw BioComp implantaat is gemaakt van titanium, een 
metaal dat door uw lichaam volledig wordt geaccepteerd. 
Dankzij de schroefdraad komt het stevig vast te zitten. 
Vervolgens vergroeit het ingebrachte implantaat in enkele 
maanden tijd volledig met het bot in uw kaak. 

HOE VERZORG IK MIJN NIEUWE KROON OF BRUG?
Heel eenvoudig, net als de rest van uw gebit. De eerste 
twee weken na behandeling is het verstandig zacht voedsel 
te eten en uw mond te desinfecteren. Verder minimaal twee 
keer per dag goed poetsen met een (elektrische) 
tandenborstel en vervolgens flossen. Vaak krijgt u over uw 
mondverzorging aanwijzingen van uw tandarts of van uw 
mondhygiënist.

HOE LANG GAAN MIJN IMPLANTATEN MEE?
In principe gaan uw implantaten, nadat ze zijn vastgegroeid, 
een leven lang mee. Belangrijk is dat u de controles bij uw

>

>

>

>



tandarts nakomt, uw gebit dagelijks goed reinigt en in 
goede gezondheid blijft. Tijdens een controle checkt de 
tandarts de gezondheid van uw tandvlees, eventuele slijtage 
aan kroon of brug én het kaakbot rondom uw implantaten. 
Implantaten kunnen, in tegenstelling tot uw natuurlijke 
wortels, niet aangetast worden. Echter, alle eventuele 
tandvlees- en botafwijkingen, zoals die voorkomen bij uw 
natuurlijke tanden en kiezen, kunnen ook bij implantaten 
ontstaan. Net als uw natuurlijke tanden kunnen kronen en 
bruggen ook beschadigen of slijten. Het voordeel is dat de 
tandtechnicus uw kroon of brug eenvoudig kan herstellen 
of vervangen met behoud van het geplaatste implantaat. 
Mocht een implantaat tijdens de vastgroeiperiode 
onverhoopt verloren gaan, dan kan de tandarts na een 
genezingsperiode op dezelfde plek een nieuwe plaatsen.

IS HET PLAATSEN VAN IMPLANTATEN KOSTBAAR?
Vooropgesteld, de kosten variëren sterk per behandeling. 
Tandtechniekkosten, gebruikte materialen, toegepaste 
methode en uitgebreidheid van de behandeling zijn 
bepalend. Vraag uw tandarts daarom naar de exacte kosten 
van de behandeling(en) die hij bij u nodig acht. Raadpleeg 
in ieder geval uw verzekeringspolis; het kan zijn dat uw 
(aanvullende) tandartsverzekering (een deel van) de kosten 
dekt. Uw tandarts is vaak bereid een voorstel in te dienen 
bij uw verzekering. In de regel geldt dat de (eenmalige) 
eigen bijdrage op lange termijn goed opweegt tegen de 
kosten die u maakt voor minder duurzame (tussen)
oplossingen.

>
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