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Algemeen /
esthetiek
Algemene informatie
Elke ingreep aan of in levend weefsel geeft
een zekere mate van weefselbeschadiging.
Normaliter zal deze beschadiging weer
genezen. Meestal merken we daar helemaal
niks van. Soms kan er sprake zijn van
(geringe) napijn na een ingreep. In een klein
percentage van de gevallen kan de
beschadiging ernstiger zijn: ernstige napijn,
langdurige napijn, afsterven van een zenuw,
zelfs verlies van een kies of tand. Dit risico is
in het algemeen aanvaardbaar, soms moeten
we er echter terdege rekening mee houden.
Binnen de tandheelkunde kan je grofweg drie
soorten behandelingen onderscheiden:

1. Strikt noodzakelijke: geen discussie
over wel of niet behandelen, hooguit
over de manier waarop er behandeld
moet worden. Voorbeeld: gat in een
kies moet gevuld, bekroond of
getrokken worden. Niet behandelen
leidt zonder twijfel tot ontstekingen.
Het is duidelijk dat niet behandelen
veel grotere risico’s meebrengt dan wel
behandelen.
2. Verbeteringen: Ook hier is er weinig
discussie over wel of niet behandelen.
De voordelen van behandelen wegen
vrijwel altijd op tegen de nadelen.
Voorbeeld: aanvullen van een verloren
kies of tand. Echter niet behandelen
leidt veel minder snel tot ontstekingen.
De verslechtering gaat langzaam.
3. Strikt cosmetische handelen: In deze
situatie moet je altijd de voordelen
tegen de nadelen afwegen. Dit betekent
NIET
!!
dat
je
cosmetische
verrichtingen niet moet uitvoeren. Het
betekent wel dat je je moet realiseren
dat er een (kleine) kans is dat een
lelijke maar gezonde tand of kies
mooier maar minder gezond uit “de
strijd”komt.
Esthetiek

In onze tijd is het volstrekt normaal medische
behandelingen te ondergaan om een mooier
uiterlijk te krijgen.
Ook in de tandheelkunde is dit gebruikelijk
geworden.
5-10 jaar geleden waren tandartsen bijna
altijd TEGEN het verrichten van
schoonheidsingrepen zonder dat daar een
kwalitatieve verbetering mee gepaard ging.
(tand)Artsen zweren een eed op het moment
dat zij afstuderen en formeel de bevoegdheid
krijgen de (tand) heelkunde uit te oefenen. In
die eed staat als belangrijkste : “Doe geen
schade”.
Bedenk in dit verband dat bij elke ingreep
een ( geringe) kans op beschadigingen
bestaat !!!
Nu vinden we dat de patiënt zelf de beslissing
moet nemen. Immers NIET esthetisch
ingrijpen kan in de moderne samenleving ook
een vorm van schade toebrengen zijn.
Maar……. De patiënt moet wel alle voor en
nadelen kennen.
Voor elk type behandeling zijn deze voor en
nadelen anders. Het is van belang om goed te
weten welk eindresultaat verwacht wordt en
dan het behandelplan te bespreken. De voor-

en nadelen van de behandeling komen dan
aan de orde.


algemene uitgangspunten
van esthetische chirurgie, maar ook van
esthetische tandheelkunde kunnen wel
worden genoemd.







GARANTIE over het eindresultaat kan
nooit gegeven worden. Wantrouw
artsen die dat wel doen!!!
ELKE ingreep heeft een zeker risico,
meestal (zeer) gering, maar toch…
Het eeuwenoude motto van artsen :
snij, boor etc.. niet in gezond weefsel ,
mag niet zomaar opzij worden gezet.
Zoek daarom naar het meest optimale
resultaat, maar met zo min mogelijk
beslijpen van GEZOND tandmateriaal.
Maar……!!

Ontevredenheid met uiterlijk ( dus ook
het gebit) kan tot depressie en ziekten
leiden. Dat betekent dat een
esthetische ingreep voor het gebit geen





gezondheidswinst oplevert, maar voor
de patiënt als geheel wel !!
Eenvoudige methoden zijn doorgaans
goedkoper, en gaan meestal met
minder verlies van gezond weefsel
gepaard. Het resultaat is echter vaak
minder mooi, en van korte duur.
Bedenk dat herhalen van
behandelingen uiteindelijk toch
duurder uitkomen, met een minder
resultaat en vaak met veel
weefselverlies.
Uitgebreidere behandelingen zijn in
eerste aanzet kostbaarder, maar ze
gaan veel langer mee en hebben
meestal een veel beter eindresultaat.
Esthetische ingrepen worden
doorgaans net zo vergoed door de
verzekeraars als andere
tandheelkundige ingrepen.
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