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Uw tandvlees
krijgt een cijfer!

´Samen werken aan gezonde tanden´ is al vanaf
de start van onze praktijk in 2000 onze leus. Ons
team helpt u zorgen voor een gezond en functioneel gebit. Door onze samenwerking kunt u bij
Bouriciuslaan Tandartsenpraktijk terecht voor
tandheelkundige zorg van a tot z.
Samenwerken doen we ook graag met ú! Daarom
informeren we u niet alleen persoonlijk maar ook
via onze folders. In deze folder vertellen we u
dat niet alleen de verzorging van uw tanden en
kiezen belangrijk is, maar ook van uw tandvlees.
Door slechte gebitsreiniging kan tandvlees gaan
bloeden of ontsteken.

Ook tandvlees telt mee
Een goede gebitsverzorging begint met goed
poetsen. Door minstens twee keer per dag twee
minuten te poetsen haalt u de tandplak op uw
gebit weg. Met regelmatig poetsen, flossen en
stokeren houdt u uw mond schoon en zorgt u er
voor dat er geen tandsteen ontstaat.
Maar om uw tanden en kiezen in goede conditie
te houden, is ook de gezondheid van uw tandvlees belangrijk. Met een goede gebitsverzorging
voorkomt u bloedend tandvlees.

Uw tandvlees krijgt een cijfer
Om tandvleesziekten zo vroeg mogelijk op te
sporen en te kunnen behandelen geven we uw
tandvlees daarom bij iedere controle een ´cijfer´,
namelijk de DPSI-score.

Nul tot en met twee is ok!
Het mooiste cijfer is een nul. Uw tandvlees is dan
in prima conditie en u verdient een pluim voor uw
gebitsverzorging. Ook met een score van één of
twee mag u tevreden zijn.Wel bevelen we aan nog
eens extra aandacht te besteden aan het poetsen en
flossen. Zo nodig wordt wat tandsteen verwijderd.

Score drie of hoger
Bij een score van drie of hoger heeft u waarschijnlijk
een tandvleesprobleem. We doen dan nader
onderzoek om te kijken wat er precies aan de hand is.
Ongezond tandvlees is slecht voor uw gezondheid en
kan op den duur leiden tot het verlies van uw tanden
en kiezen.
Als er inderdaad een tandvleesprobleem is, is het dus
belangrijk om dit te behandelen.

Uw inzet is gewenst!
De behandeling van tandvleesproblemen gaat in
stappen. We werken namelijk volgens een protocol,
dat is vastgesteld door de tandartsen samen met de
wetenschap en verzekeraars. In dit protocol staat
precies wat er moet gebeuren om uw mond weer
gezond te krijgen.
Voor de behandeling moet u een aantal keren terugkomen bij de tandarts of de mondhygiënist. Maar
voor een gezond eindresultaat kunnen wij niet alléén
zorgen. U zult hiervoor vooral zelf veel aandacht
moeten besteden aan uw mondhygiëne.

Uw tandarts kan u meer vertellen over
de behandeling en over de kosten van de
behandeling.
U kunt dan bij uw ziektekostenverzekeraar
navragen of de kosten van de behandeling
vergoed worden.
Ziet u van de behandeling van uw tandvleesproblemen af, dan is dit uw eigen
verantwoordelijkheid. De tandarts zal dit
noteren in uw dossier.

