Beste patiënt,
U werd verwezen naar onze collega, gespecialiseerd in parodontale
behandelingen. Vermits deze discipline bij veel patiënten nog niet
volledig gekend is bieden we u hieronder een kort
informatieoverzicht hieromtrent aan.
Net zoals een fundering van een huis, vormen het tandvlees en het kaakbot (=
parodontium) samen de fundering of het steunweefsel van onze tanden. Met de
leeftijd neemt ook de kans toe tot ziekte van het tandvlees en kaakbot (=
parodontitis) en vormt dit zelfs de grootste oorzaak van tandverlies vanaf middelbare
leeftijd [dus meer nog dan cariës (gaatjes)].
Deze ziekte loopt meestal onopgemerkt totdat het te laat is (en de tanden reeds los
staan). Daarom is vroegtijdige detectie en diagnose van uiterst belang voor een
succesvolle behandeling van ziekt tandvlees en kaakbeen. Het motiveren van de
patiënt om een parodontale behandeling te laten ondergaan, is vaak dan ook
bijzonder moeilijk, vermits de patiënt zelf vaak nog geen echte klachten ondervindt.
Voor u werd dus een parodontale sanering aangeraden, in het opzicht om uw tanden, die op zich goed
gezond zijn, zo lang mogelijk te kunnen behouden, (want het parodontium is bij u niet meer helemaal
gezond). We raden dan ook aan de behandeling stipt te laten uitvoeren, ook al ziet u nu nog niet
onmiddellijk het nut en de resultaten ervan in.
Kort omschreven bestaat een parodontale behandeling over het algemeen uit de volgende zittijden:
Tijdens de 1ste zittijd wordt zorgvuldig gemeten hoever het steunweefsel al losgekomen is bij iedere tand
afzonderlijk (diepte van de “pockets” wordt gemeten). Aan de hand hiervan wordt een behandelingsplan
opgesteld en wordt dit met u besproken. Er wordt eveneens een duidelijke afspraak omtrent de kostprijs
opgesteld.
In de daaropvolgende zittijd(en) worden meestal de bacteriën en het tandsteen dat zich op de wortels van de
tanden (dus onder het tandvlees) heeft vastgezet, grondig verwijderd. Dit kan, afhankelijk van de ernst van
de situatie, gespreid dienen te worden over 1 tot 4 zittijden. Deze behandelingen hebben als resultaat dat
de vezeltjes, waarmee het tandvlees aan de wortel gehecht is, opnieuw steviger aansluiten en dit leidt dus
tot een gezond parodontium. Een aangepaste mondhygiëne-instructie zal hiermee steeds gepaard gaan,
met eventuele aangepaste hulpmiddelen (interdentale borsteltjes, tandenstokers, flossdraad, …). [Zeldzaam
kan de behandeling een kleine operatieve ingreep vereisen, bv. gingivectomie (= verwijderen van
tandvlees)].
In de daaropvolgende controlezittijden wordt geëvalueerd hoe het hoe het parodontium zich hersteld heeft
en of er misschien hier of daar nog iets dient bijgestuurd te worden.
Meestal roepen we u later jaarlijks nog op om het parodontium te controleren of eventueel de wortels
opnieuw eens te reinigen.
De behandeling van ziek tandvlees en kaakbot is een basiszorg voor al wie zijn lichaamseigen tanden niet
vroegtijdig wil verliezen.
De behandeling van ziek tandvlees en kaakbot wordt in België, in tegenstelling tot de andere Europese
landen, praktisch niet door de ziekenfondsen terugbetaald en kost, afhankelijk van de ernst van de
aandoening tussen de € 50 en € 400.
Het is daarom nog belangrijker om de ziekte in een zo vroeg mogelijk stadium te behandelen. Zo ontwijkt u
niet alleen pijnlijke chirurgische ingrepen. U bespaart daarenboven heel wat geld voor eventuele
prothetische voorzieningen.

