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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 verschillende 
tandheelkundige behandelingen kunnen 
specialiseren. 
Zo kunt u binnen onze praktijk ook terecht bij 
onze mondhygiënisten.
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 een bezoek aan de 
mondhygiënist.

Een gezonde mond is meer dan ‘geen gaatjes’. 
De mondhygiënist heeft een eigen specifieke 
deskundigheid op het gebied van mondver-
zorging en de behandeling van ontstoken 
tandvlees. Onze mondhygiënisten hebben een 
uitgebreide opleiding gehad in het behandelen 
van mond- en tandvleesproblemen. Ook 
kunnen zij u helpen nieuwe problemen te 
voorkomen!

Wanneer naar de mondhygiënist?
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom 
wij u adviseren één van onze mondhygiënisten 
te bezoeken. Het kan zijn dat u pijnlijk tand-
vlees heeft of een vieze smaak in de mond. 
Ook kan het zijn dat u niet tevreden bent over 
het uiterlijk van uw gebit (bijv. door verkleurin-
gen). Een slechte mondhygiëne kan ook leiden 
tot bloedend tandvlees, losstaande of ver-
plaatsende tanden, terugtrekkend tandvlees of 
rood en ontstoken tandvlees (parodontitis). 
Door een goede en tijdige behandeling is 

herstel van deze problemen mogelijk. Door een 
goede mondhygiëne na de behandeling kun-
nen deze problemen in de toekomst worden 
voorkomen.

Wat doet onze mondhygiënist?
Wat onze mondhygiënist precies doet en 
hoeveel tijd de behandeling(en) kost hangt 
natuurlijk af van de aard en de ernst van het 
probleem. Tijdens de eerste afspraak wordt 
uitgebreid voorlichting gegeven en stellen 
wij u een aantal korte vragen over uw gebit, 
uw tandvlees, uw gezondheid in het alge-
meen en andere zaken die belangrijk zijn voor 
de mondhygiëne. Dit zijn bijvoorbeeld uw 
dagelijkse bezigheden en uw eetpatroon. Ook 
een eventuele zwangerschap is van belang, 
omdat u dan extra gevoelig kunt zijn voor 
tandvleesproblemen. Daarna doet de mondhy-
giënist een mondonderzoek en eventueel een 
‘parostatus’. Bij een parostatus wordt vooral 
gekeken naar de conditie van uw tandvlees.

Daarna wordt samen met u een behandelplan 
gemaakt. In het behandelplan wordt afgespro-
ken welke behandelingen nodig zijn, hoe en 
wanneer deze worden uitgevoerd. Ook wordt 
dan verteld wat de behandeling ongeveer gaat 
kosten.

Wat verwachten we van u?
Alleen de behandeling is niet voldoende! Om 
een behandeling zo succesvol te laten verlopen 
én om problemen in de toekomst te voorko-
men moet u de verzorging thuis bijhouden. 
Een goede motivatie is bij een behandeling van 
de mondhygiënist dan ook heel belangrijk!


