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‘Samen werken aan gezonde tanden’

Voor de behandeling van de ontsteking van
uw tandvlees gaat u bij ons een parodontitis
behandeling ondergaan. Over de behandeling
krijgt u van ons een uitgebreide folder mee. In
deze folder geven we u nog aanvullende informatie over uw behandeling.
Neemt u voor de behandeling de Parodontitis
folder goed door. Zo heeft u al een duidelijk
beeld van wat u te wachten staat bij uw bezoek.

Onderzoek en behandeling
Het eerste half jaar kunt u rekening houden
met ongeveer een vijftal bezoeken aan onze
mondhygiënist. Deze bezoeken duren ca. 15
tot 45 minuten.
Tijdens het eerste bezoek zullen we uitgebreid
onderzoek doen om te kijken wat het probleem precies is. We maken dan een parodontiumstatus en röntgenfoto’s.
Tijdens het tweede bezoek bespreken we het
behandelplan en reinigen we uw gebit uitgebreid. Ook tijdens het derde bezoek wordt uw
gebit gereinigd en geven we verdere instructies
over een goede mondhygiëne.
Het vierde bezoek is voor een tussentijdse
controle en tijdens het vijfde bezoek vindt een
herbeoordeling plaats. We kijken of de reiniging en verbeterde mondhygiëne voldoende
resultaat hebben opgeleverd en spreken de
nazorg af. Deze nazorg helpt u om het resultaat vast te houden. U kunt hierbij denken aan
twee tot vier maal een bezoek aan de mondhygiënist per jaar.

De kosten van de behandeling
Voor de kosten van het eerste half jaar moet u
denken aan een bedrag van € 300,- tot € 600,-.
De nazorg brengt over het algemeen lagere
kosten met zich mee.
Wanneer u een aanvullende verzekering heeft
bij uw zorgverzekeraar worden de kosten van
de mondhygiënist vaak (gedeeltelijk) vergoed.
Kijkt u hiervoor uw polis na. Op de begroting vermelden we zogenaamde T-codes, die
verwijzen naar de verschillende behandelingsonderdelen. U kunt vervolgens zelf nagaan of
deze T-codes zijn opgenomen in uw polisvoorwaarden.

Heeft u nog vragen?
Neemt u dan gerust contact op met onze praktijk. Uw tandarts of uw mondhygiënist helpt u
graag!

