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Als de natuur
te weinig houvast geeft

Weer vol vertrouwen
lachen, eten en praten

SYNTHETISCHE BOTVERVANGERS



Het verlies van één of meerdere tanden kan uw leven meer 
beïnvloeden dan alleen het verlies van uw glimlach. Het 
kan u belemmeren in het goed kunnen kauwen, duidelijk 
kunnen spreken, kussen en proeven. Verzorgde tanden en 
een gezonde mond geven u meer zelfvertrouwen.

Om uw tanden en kiezen goed te kunnen ondersteunen, 
is het van groot belang dat ze verankerd zitten in voldoende 
en gezond kaakbeen. Na het verlies van één of meerdere 
tanden of kiezen gaat de kaak op die plaats slinken. 
Dit proces begint al snel na het uittrekken van tand(en) 
en/of kiezen (extractie). 

Als het kaakbot te veel is geslonken, kan uw prothese 
steeds losser gaan zitten. De problemen van een te lage 
kaak of te weinig kaakbeen kunnen verholpen worden 
door producten toe te voegen waardoor uw eigen kaakbot 
meer volume krijgt. De botten in ons lichaam hebben de 
mogelijkheid te regenereren (aangroeien). Uw kroon, 
brug of prothese op implantaten krijgt door het toevoegen 
van nieuw bot meer stabiliteit en een mooiere esthetiek.
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Inleiding
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De techniek van botopbouw wordt al vanaf de zeventiger 
jaren met succes toegepast. Nieuwe technieken en 
materialen maken het nog eenvoudiger om, in een aantal 
situaties, de situatie voor u sterk te verbeteren.

Uw behandelaar heeft gekozen voor de veiligheid van 
synthetische botvervangers. Het grote voordeel is een 
voorspelbare genezing met veel minder risico’s op 
immuunreacties.

In deze brochure geven wij u achtergrondinformatie over 
botherstel, de behandeling en de verschillende synthetische 
materialen die hiervoor gebruikt kunnen worden.

“Geen angst meer dat 
mijn kaakbot slinkt. Ik 

heb gekozen voor langdurige 
zekerheid.”



Botregeneratie is een biologisch proces waarbij op natuurlijke 
wijze botweefsel wordt aangemaakt of vervangen. Met behulp 
van korrels krijgt het kaakbot een raamwerk om nieuw bot 
te vormen. Na volledige ingroei van de korrels ziet uw bot 
eruit als normaal botweefsel; ook onder de microscoop. 
Als het kaakbot te smal of te laag is voor het plaatsen van 
een tandimplantaat, moet de kaak eerst worden verbreed of 
verhoogd, om zodoende voldoende basis te hebben voor 
het aan te brengen implantaat.

Botopbouw kan met verschillende materialen gedaan worden:

Synthetisch: Kunstmatig vervaardigde materialen als 
Beta- tricalcium of hydroxyapatie

Autograft: Lichaamseigen bot (bijvoorbeeld uit de kin of heup)

Homograft: Bot van een donor (mens) 

Xenograft: Bot van een dier
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Wat is botregeneratie?
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De verschillende soorten 
behandelingen

Tand- of kiesextractie: Na het 
verwijderen van de tand of kies 
wordt de ontstane holte gevuld 
met botkorrels. In sommige 
gevallen kan deze behandeling 
tegelijkertijd met het plaatsen 
van het implantaat worden 
uitgevoerd en in andere 
gevallen zal worden gewacht 
met implanteren totdat het bot 
voldoende is aangegroeid.

Kaakopbouw: Soms is de kaak te smal of te laag. Er zijn 
verschillende manieren om dit te corrigeren. Bij grotere 
defecten moet in veel gevallen een bottransplantaat gebruikt 
worden. Bij kleinere defecten wordt botregeneratiemateriaal 
aangebracht waardoor, na genezing, het kaakbeen voldoende 
botvolume heeft om een of meerdere tandimplantaten te 
verankeren. Dit wordt meestal gedaan om een gebits- 
prothese beter houvast te geven.

Sinusbodemelevatie / Sinuslift: Wanneer het noodzakelijk 
is om in de bovenkaak één of meerdere implantaten te 
plaatsen, maar er niet voldoende bot aanwezig is, wordt er 
vaak gekozen voor een zo geheten sinuslift. Hierbij wordt het 
bot richting kaakholte hoger gemaakt. Hierbij kan het 
implantaat, gelijktijdig of na enkele maanden, geplaatst 
worden. Voor meer uitleg kunt u uw behandelaar vragen.



Voorafgaande aan de behandeling met botregeneratie- 
materiaal wordt eerst het te behandelen gebied goed 
schoongemaakt. Vervolgens worden de botkorrels in 
een glaasje gedaan en gemengd met uw eigen bloed 
om de ingroei van eigen bot te bevorderen.

Daarna wordt het botmateriaal aangebracht op de plaats 
waar het zijn werk moet doen. Als de wond goed gevuld is, 
wordt er meestal een membraan overheen gelegd om de 
wond goed af te schermen. Een membraan lijkt op een 
papieren velletje. Afhankelijk van de behandeling wordt het 
tandvlees daar weer overheen gehecht. De botcellen krijgen 
nu de ruimte om tussen de korrels nieuw bot te vormen.

Dit is een basisbehandeling. Per patiënt kan deze anders 
zijn. Bot heeft tijd nodig om te groeien en uw behandelaar 
zal aangeven wanneer hij u weer verwacht.
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Hoe verloopt 
een behandeling?
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Uw behandelaar heeft BioComp als leverancier gekozen 
voor kunstmatig vervaardigde botregeneratiematerialen: 
Cerasorb® M en Cerasorb® Paro, Osbone®, Poresorb® 
-TCP en OssaBase® -HA. Met deze producten garandeert 
uw behandelaar een veilige toepassing. De kleine, poreuze 
korrels zijn door hun vorm, grootte en oppervlaktestructuur 
zeer sterk gelijkend op menselijk kaakbot. De korrels 
werken als een soort raamwerk waar botcellen en 
bloedvaten vrij spel hebben.

Voor een optimaal resultaat, kan de behandelaar het 
membraan Epiguide® gebruiken. Dit membraan wordt 
gebruikt voor het afschermen van het gebied waar 
botherstel plaatsvindt. Het voorkomt ingroei van tandvlees.

Welke materialen heeft 
uw behandelaar?

Lichtmicroscopische opname van 
menselijk bot (10 keer vergroot)

Electronenmicroscopische opname 
van het ingegroeide botmateriaal 
Osbone (25 keer vergroot)
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‘Eindelijk durf ik weer
zonder gêne te lachen’
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Mondhygiëne en 
onderhoud

Na een behandeling waarbij bot opgebouwd is, is uw 
mondhygiëne zeer belangrijk, evenals bij iedere andere 
tandheelkundige operatie. Uw behandelaar zal u adviseren 
om mondspoelwater te gebruiken voor een goede reiniging. 
Indien nodig kan uw behandelaar antibiotica voorschrijven 
en medicatie tegen de pijn. Poetsen en flossen kunt u 
blijven doen waarbij u de wond moet vermijden totdat deze 
goed genezen is. Dit kan ongeveer 3 tot 6 weken duren.



HOE LANG DUURT DE BEHANDELING, WAARBIJ 
ONTBREKEND BOT AANGEVULD WORDT?
Iedere behandeling en genezingsproces is individueel 
bepaald. De soort operatie, bijvoorbeeld extractie of 
sinuslift, is ook bepalend. Het inbrengen van het 
synthetische botmateriaal zelf is minutenwerk. 
De napijn en het genezingsproces hangen ook weer 
af van de persoonlijke omstandigheden.

IS DE BEHANDELING PIJNLIJK?
Uw behandelaar zal het te behandelen operatiegebied 
verdoven, zodat u gedurende de behandeling amper of geen 
pijn zult ervaren. Na de behandeling kan de behandelde 
plek in uw mond onaangenaam aanvoelen. Uw behandelaar 
zal u adviseren hoe u hiermee het beste om kunt gaan. 
Na de operatie zal er wat zwelling en ongerief zijn.

WAT ZIJN DE BIJWERKINGEN?
Er zijn geen bijwerkingen van synthetische producten 
bekend. De ingroeitijd is sterk afhankelijk van de grootte 
van de wond, de doorbloeding en uw algehele gezondheid.

WAT ZIJN DE KOSTEN VAN EEN BEHANDELING?
Ieder behandelplan is afhankelijk van de persoonlijke 
tandheelkundige situatie. Uw behandelaar zal het plan 
samenstellen en vervolgens met u het plan en de kosten 
doorspreken. Daarna is het aan u om te besluiten of dit 
de juiste keuze voor u is.
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Veelgestelde vragen
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Meer informatie:
BioComp is sinds 1992 ontwikkelaar 

en producent van een hoogwaardig 
tandimplantaatsysteem en tevens 

distributeur van botregeneratiematerialen.

Ontwerp:
Koreman Studio, Oostelbeers

Fotografie:
Joris ten Bosch, Amsterdam

BC NL Reg. 6.010.00

Uw behandelaar:



Biocomp Dental
Postbus 2053
5260 CB  Vught
T 073 - 684 72 02
info@biocomp.eu
www.biocomp.eu
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