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Röntgenfoto´s
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´Samen werken aan gezonde tanden´ is al 
vanaf de start van onze praktijk in 2000 onze 
leus. Ons team helpt u zorgen voor een ge-
zond en functioneel gebit. Juist door onze 
samenwerking hebben we ons in verschil-
lende tandheelkundige behandelingen kunnen 
specialiseren. Hierdoor kunt u bij Bouriciuslaan 
Tandartsenpraktijk terecht voor tandheelkun-
dige zorg van a tot z. 
Samenwerken doen we ook graag met ú! 
Daarom informeren we u niet alleen persoon-
lijk maar ook via onze folders. In deze folder 
geven we informatie over röntgenfoto´s.

Waarom röntgenfoto´s?
Om uw gebit te onderzoeken gebruikt de 
tandarts een spiegel en een sonde (haakje). 
Maar daarmee kan alleen de buitenkant van 
de tanden, kiezen en tandvlees gecontroleerd 
worden. Om te kijken of er tussen de tanden 
en kiezen een gaatje zit zal er een röntgenfoto 
gemaakt moeten worden. Ook kan op een 
foto duidelijk worden dat er bijvoorbeeld een 
wortelpuntontsteking zit.

Bij kinderen worden foto´s gemaakt om te 
kijken of alle tanden en kiezen aanwezig zijn 
die moeten doorbreken. Als er een tand of kies 
moet worden getrokken, kan op de foto de 
ligging en de vorm van de tand of kies worden 
bekeken.

Is het schadelijk?
Het maken van een röntgenfoto is niet 
schadelijk. Er wordt slechts een zeer kleine 
hoeveelheid straling gebruikt. Hierdoor is de 
kans op nadelige gevolgen voor de gezondheid 
minimaal. Bovendien wordt in de Bouriciuslaan 
Tandartsenpraktijk gebruik gemaakt van digi-
tale röntgenfoto´s. Hierdoor is er veel minder 
straling nodig dan bij de ouderwetse systemen.

Om niet onnodig aan röntgenstraling bloot te 
staan gaat de tandarts of –assistente bij het 
maken van een foto soms achter een deur of 
schot staan. U ontvangt immers maar een en-
kele keer röntgenstraling, maar de tandarts of 
–assistente maakt veel vaker een foto.

Röntgenfoto´s en zwangerschap
Tijdens een controle worden vaak röntgen-
foto’s gemaakt. Tijdens de eerste drie maan-
den van de zwangerschap is de vrucht extra 
kwetsbaar voor invloeden van buitenaf zoals 
röntgenstralen. Hoewel de straling niet op de 
ongeboren baby wordt gericht proberen we 
het maken van röntgenfoto’s tijdens de eerste 
drie maanden van de zwangerschap zoveel  
mogelijk te vermijden. 


