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Inleiding
Dit document is bedoeld om jou extra kennis te geven over de
behandelmogelijkheden binnen onze praktijk. Ook geven wij in dit document
uitleg, over basis begrippen binnen de tandheelkunde. Dit zorgt ervoor dat je
jouw gebit en werkwijze van de tandarts, mondhygiëniste en preventieassistente
beter begrijpt.

1. Periodieke controle
Voor een optimale conditie van jouw mondgezondheid, is het raadzaam om je
gebit regelmatig te laten controleren. In samenwerking met jouw
preventieassistente en/of mondhygiëniste controleren wij de conditie van jouw
gebit. De periodieke controle is een mooi moment om jouw klachten/ wensen
met ons te bespreken.
Preventieassistente
Voorkomen is beter dan genezen! Een gezond kaakbot en tandvlees, vormen de
basis voor een gezond en sterk gebit. Om dit te bereiken controleert de
preventieassistente je gebit op de aanwezigheid van eventuele tandplak en
tandsteen (verharde tandplak). Onze gedachte is dat je met weinig moeite, een
positieve invloed kunt uitoefenen op jouw mondgezondheid. Om jou hierbij te
begeleiden geeft de preventieassistente je advies, over hoe je bijvoorbeeld:
aanslag, oppervlakkige verkleuringen, tandplak en tandsteen zelf zoveel mogelijk
kunt voorkomen. Uiteraard wordt er door onze preventieassistente deze
aantastingen behandeld, indien dit tijdens de periodieke controle wordt
geconstateerd.
Mondhygiëniste
Op dit moment weet je dat je kaakbot de basis vormt voor een gezond en sterk
gebit. Wanneer een tandvleesontsteking, gingivitis, zich uitbreidt naar het daar
ondergelegen kaakbot, spreken wij van parodontitis. Deze aandoening zorgt
ervoor dat het kaakbot rondom de tanden en kiezen verloren gaat. Uiteindelijk
kan er zoveel kaakbot verdwijnen, dat de tanden en kiezen los gaan staan. Een
tijdige behandeling kan het verlies van tanden en kiezen voorkomen. Onze
mondhygiëniste is gespecialiseerd in de behandeling van deze
tandvleesproblemen. Zij kan bij een intake afspraak jouw tandvlees met de
volledige aandacht onderzoeken. In geval van de constatering parodontitis,
wordt er samen met jou een behandelplan opgesteld om dit zo goed mogelijk te
behandelen.
Een behandeling hoeft niet pijnlijk te zijn. Wij kunnen je plaatselijk verdoven,
zodat je rustig de behandeling kan ondergaan. Een plaatselijke verdoving is
zowel bij de mondhygiëniste als tandarts mogelijk.

2. Mondhygiëne
Preventieassistente
Voorkomen is beter dan genezen! Een gezond kaakbot en tandvlees, vormen de
basis voor een gezond en sterk gebit. Om dit te bereiken controleert de
preventieassistente je gebit op de aanwezigheid van eventuele tandplak en
tandsteen (verharde tandplak). Onze gedachte is dat je met weinig moeite, een
positieve invloed kunt uitoefenen op jouw mondgezondheid. Om jou hierbij te
begeleiden geeft de preventieassistente je advies, over hoe je bijvoorbeeld:
aanslag, oppervlakkige verkleuringen, tandplak en tandsteen zelf zoveel mogelijk
kunt voorkomen. Uiteraard wordt er door onze preventieassistente deze
aantastingen behandeld, indien dit tijdens de periodieke controle wordt
geconstateerd.
Mondhygiëniste
Op dit moment weet je dat je kaakbot de basis vormt voor een gezond en sterk
gebit. Wanneer een tandvleesontsteking, gingivitis, zich uitbreidt naar het daar
ondergelegen kaakbot, spreken wij van parodontitis. Deze aandoening zorgt
ervoor dat het kaakbot rondom de tanden en kiezen verloren gaat. Uiteindelijk
kan er zoveel kaakbot verdwijnen, dat de tanden en kiezen los gaan staan. Een
tijdige behandeling kan het verlies van tanden en kiezen voorkomen. Onze
mondhygiëniste is gespecialiseerd in de behandeling van deze
tandvleesproblemen. Zij kan bij een intake afspraak jouw tandvlees met de
volledige aandacht onderzoeken. In geval van de constatering parodontitis,
wordt er samen met jou een behandelplan opgesteld om dit zo goed mogelijk te
behandelen.
Een behandeling hoeft niet pijnlijk te zijn. Wij kunnen je plaatselijk verdoven,
zodat je rustig de behandeling kan ondergaan. Een plaatselijke verdoving is
zowel bij de mondhygiëniste als tandarts mogelijk.

3. Restauraties
In het geval preventie niet heeft mogen baten/ er iets onverhoopt invloed heeft
gehad op je gebit, helpen wij jou graag. Dit doen wij met de onderstaande
technieken:
Composiet
Composiet is een kunsthars, waar we tanden en kiezen mee kunnen herstellen
en versterken. Dit is er in vele verschillende kleuren, waardoor we vaak
reparaties onzichtbaar kunnen wegwerken.
Porselein inlay/onlay/kroon
Indien een defect aan een tand of kies te groot is, is het herstellen met porselein
meer voorspelbaar en duurzamer. Dit stuk wordt namelijk precies op maat
gemaakt en naadloos en onzichtbaar verlijmd. Wij zullen altijd zorgen om zoveel
mogelijk van je eigen gezonde tandglazuur te laten staan.
Dit zal jouw tanden en kiezen zo sterk mogelijk houden. Deze technieken zijn
mogelijk dankzij innovatieve, moderne lijmtechnieken.
Een behandeling hoeft niet pijnlijk te zijn. Wij kunnen je plaatselijk verdoven,
zodat je rustig de behandeling kan ondergaan. Een plaatselijke verdoving is
zowel bij de mondhygiëniste als tandarts mogelijk.

4. Esthetische behandelingen
Steeds meer mensen kiezen voor een stralende lach! Indien je dit wenst, helpen
wij jou graag om voor die stralende lach te zorgen! Dit doen wij met volle
aandacht en middels onderstaande moderne technieken:
•

Bleken

In de meeste gevallen kunnen wij middels bleken jouw tanden lichter maken. Er
zijn verschillende opties mogelijk! Wij raden je daarom aan om contact met ons
op te nemen, om te kijken hoe wij jou kunnen helpen.
•

Orthodontie/beugel

Orthodontie is een specialisme in de tandheelkunde dat zich richt op het
optimaliseren van de stand van de tanden in de kaken. Het goed functioneren
van het gebit helpt om problemen te voorkomen en een gezond gebit te
behouden (dit wordt vaak onderschat). Het doel van de orthodontische
behandeling is het creëren van een harmonieuze tand- en kaakpositie. Een groot
voordeel van een orthodontische behandeling is vaak de sterke verbetering van
de esthetiek. Dit is jouw persoonlijke visitekaartje!
•

Facings

Facings zijn op maat gemaakte flinterdunne porseleinen laagjes, met een zeer
fraaie uitstraling. Een behandeling bij bijvoorbeeld afgebroken, verkleurde of
onregelmatige tanden. Wij laten jou graag de mogelijkheden zien. Wij maken
foto’s en zullen samen met jou een ontwerp maken, passend bij jouw wensen.
We kijken hierbij naar de kleur, lengte, vorm en stand van elke tand.
Een behandeling hoeft niet pijnlijk te zijn. Wij kunnen je plaatselijk verdoven,
zodat je rustig de behandeling kan ondergaan. Een plaatselijke verdoving is
zowel bij de mondhygiëniste als tandarts mogelijk.
Benieuwd hoe wij jou met (een van) de bovenstaande tandheelkundige
behandelingen kunnen helpen? Neem dan gerust contact met ons op!

5. Gebitsslijtage
Het tandglazuur wordt altijd wat aangetast door het voedsel (harde delen en
zuren) dat je eet. Ook kan er slijtage in jouw gebit ontstaan door verkeerde
gewoontes, zoals tandenknarsen, nagels bijten, te hard poetsen en eten van zuur
voedsel.
Het tandglazuur wordt dunner en slijt dan weg. Hierdoor komt het binnenste van
de tand, het tandbeen, bloot te liggen. Dit tandbeen is kwetsbaar. De tanden
kunnen gevoelig worden, nog sneller slijten of afbreken. Bij geringe gebitsslijtage
ligt de nadruk op preventie. Wij besteden hier aandacht aan tijdens de
periodieke controles. Ernstige gebitsslijtage kan mooi en duurzaam hersteld
worden met materialen als composiet en/of porselein.
Orthodontie/beugel
Orthodontie is een specialisme in de tandheelkunde dat zich richt op het
optimaliseren van de stand van de tanden in de kaken. Het goed functioneren
van het gebit helpt om problemen te voorkomen en een gezond gebit te
behouden. Dit wordt vaak onderschat. Doel van de orthodontische behandeling
is het creëren van een harmonieuze tand- en kaakpositie. Een groot voordeel
van een orthodontische behandeling is vaak de sterke verbetering van de
esthetiek. Dit is jouw persoonlijke visitekaartje!
Implantologie
Soms komt het voor dat jouw eigen tand of kies niet behouden kan worden. Een
implantaat is een kunstwortel van titanium dat hiervoor in de plaats kan
functioneren. Het vormt een perfecte basis voor een kroon, brug of een
klikprothese.
Wortelkanaalbehandeling
In een wortel van een tand en kies zit een kanaal met zenuwvezels en kleine
bloedvaten. Deze kunnen ontsteken, bijvoorbeeld door overbelasting,
tandbederf of een lekkende vulling. Deze ontsteking kan naar het kaakbot
overslaan en vergt behandeling. We maken de binnenkant van de wortels
zorgvuldig schoon met vijltjes en vullen het kanaal op met een daarvoor bedoeld
vulmateriaal. Dit gebeurd onder lokale verdoving. Voor een optimale
behandeling gebruiken we een microscoop.

