Behandelschema parodontitis door de mondhygiënist
De tandarts heeft geconstateerd dat uw tandvlees ernstig ontstoken is (parodontitis), dit kan leiden
tot voortijdig verlies van tanden en kiezen. Voor een 'onderzoek van het tandvlees met
parodontium status' (T12 of T11)* bent u verwezen naar de mondhygiënist. Zij meet de conditie
van uw tandvlees. Zij stelt na de metingen een behandelplan op en bespreekt dat met u. Ook
ontvangt u advies hoe u uw mond optimaal kunt verzorgen om de ontsteking mede te bestrijden.
Door een combinatie van goede mondzorg en reiniging van de worteloppervlakken geneest een
parodontitis meestal. Na het onderzoek, wat een uur in beslag neemt, volgen er meerdere
behandelingen die we voor u op een rijtje hebben gezet;
Grondig reinigen worteloppervlak per element (T22)*
Om uw tandvlees weer gezond te krijgen, worden de worteloppervlakken van de tanden en kiezen
schoon en glad gemaakt. Dit kan eventueel onder verdoving (A10). Tandsteen en plak worden
verwijderd. Dit kan in 1 afspraak gebeuren, maar ook in 4 keer. Dit is afhankelijk van de ernst van
de parodontitis. Vaak krijgt u een bacteriedodend spoelmiddel of -gel mee om uw mondhygiëne
tijdelijk te ondersteunen tijdens het genezingsproces.
Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling (6 weken na 'grondig reingen') (T22)*
Bij deze afspraak wordt het niveau van de eigen mondzorg beoordeeld door middel van een
kleurtest. Het kan zijn dat er door het genezen van het tandvlees andere, dikkere/grotere ragers
en/of andere hulpmiddelen nodig zijn. Tevens worden alle (nog) ontstoken elementen weer
gereinigd en het gebit wordt gepolijst.
Herbeoordeling met parodontiumstatus (3 maanden na 'grondig reinigen' (T32)*
Bij deze afspraak wordt er een nieuwe meting gedaan van de conditie van het tandvlees.
Hiermee wordt de mate van genezing vastgesteld. Ook wordt er weer een kleurtest gedaan.
De behaalde resultaten worden met u besproken en samen met u wordt er overlegd hoe vaak
nazorg wenselijk is. De eerste keer zal waarschijnlijk na 3 maanden zijn. De totale behandeltijd
tot de evaluatie neemt gauw een half jaar tot 9 maanden in beslag.
Nazorg ( T52 of T54 of T56)*
In de nazorgbehandeling wordt de situatie van uw tandvlees en uw eigen mondzorg gemonitord.
Ook wordt uw gebit gereinigd en gepolijst. Parodontitis is een complexe, chronische ontsteking die
met strikte nazorg en een succesvolle eigen mondzorg kan worden bestreden.
Om uw gebit gezond te houden is het belangrijk deze nazorgafspraken te blijven nakomen.
Als er te veel tijd tussen de nazorg afspraken zit, kan uw gebitssituatie weer net zo slecht worden
als vóór de behandeling bij de mondhygiënist.
Samen met u proberen we uw mond gezond te maken en te houden met tijdige nazorg afspraken,
optimale mondhygiëne en de juiste mondzorgmiddelen. Eventueel volgt er nog een Evaluatie
onderzoek ( T61).

De cijfers:
De codes zijn door de overheid vastgestelde tarieven. De tarieven zijn ook te vinden op adding.nl
en op vergelijkmondzorg.nl.Deze mondhygiëne behandelingen vallen (gedeeltelijk) onder de
verzekerde zorg binnen de aanvullende tandartsverzekering. Voor de juiste vergoeding adviseren
wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
Hieronder treft u een proforma begroting aan:
T12 Onderzoek
T22 Reiniging per tand of kies, bijv. 10 stuks
T32 Herbeoordeling
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject
T54 Standaard consult nazorg
T56 Uitgebreid consult nazorg
T61 Evaluatieonderzoek
€ 106,36

€ 152,69
€ 210,60
€ 94,77
€ 42,12
€ 80,03
€ 106,36
60 minuten

60 minuten
40 minuten (10 x á € 21,60)
40 minuten
30 minuten
40 minuten óf
60 minuten

Monique Boschman, mondhygiënist
Nynke Adding-Visser, mondhygiënist
Heeft u nog vragen? Mail dan naar praktijk@adding.nl of bel 0516-513739.

