
 

Antibioticakuur na een tandvleesbehandeling  
 
Enige weken geleden is bij u een parodontitiskweek of parodontitis DNA test afgenomen. 
Uit dit bacteriële onderzoek is naar voren gekomen dat in uw mondflora een of meerdere 
bacteriesoorten in veel te hoge aantallen voorkomen. 
Deze bacteriën kunnen met antibiotica worden uitgeschakeld en terug worden gebracht 
naar aanvaardbare aantallen zoals ze normaal in de mondflora voorkomen. 
 
Alvorens met de antibioticakuur te beginnen moeten alle pockets in uw mond worden 
gereinigd zodat er geen bacteriën meer in zitten. Dit wordt gedaan met een combinatie 
van handmatige - en mechanische reiniging en met het gebruik van de laser. 
 
U krijgt een recept mee voor een antibioticakuur wat u dezelfde dag bij uw apotheek 
afhaalt. Ons advies is goed de bijsluiter te lezen die u van de apotheek mee krijgt. 
Om de werking van de kuur zo goed mogelijk te ondersteunen is een goede mondhygiëne 
noodzakelijk. 
 
Ter ondersteuning van de mondhygiëne is het belangrijk te spoelen of te reageren met het 
bacteriedodend spoelmiddel of -gel die u van ons heeft meegekregen. 
Dit spoelmiddel/gel is effectief tegen bacteriën en geeft zo min mogelijk een grijze 
verkleuring op de tanden. Perio-aid, het bacteriedodende spoelmiddel is een middel dat 
valt onder de rubriek 'handverkoop' en wordt als zodanig niet vergoed door uw 
zorgverzekeraar. U moet dit middel zelf betalen. 
 
U begint op de dag van de afspraak met inname van de capsules antibiotica. 
Gebruik alle capsules zodat u de héle kuur afmaakt. De antibiotica is na het beëindigen 
van de kuur nog tot 2 weken in uw bloed actief. 
 
Ongeveer een maand na de kuur heeft u de eerste controle bij de mondhygiënist. Er wordt 
dan een eerste pocketmeting gedaan om te kijken hoe goed de kuur is aangeslagen. De 
genezing kan tot een half jaar na de kuur doorgaan. Er worden dan ook vervolgafspraken 
gemaakt om de genezing te vervolgen. 
 
Succes! 
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Heeft u nog vragen? Mail dan naar praktijk@adding.nl of bel 0516-513739. 
 


