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Cracked
tooth
Symptomen
Pijnklachten bij het kauwen op hard of taai
voedsel is een vaak voorkomend fenomeen.
De klacht uit zich vooral op het moment van
“loslaten” van het voedsel.
Soms is het moeilijk de kies te vinden die
hiervoor de oorzaak is. De patiënt kan goed
aangeven in welke omgeving de pijn zich
voordoet, maar soms niet de exacte kies.
Hiervoor is onderzoek (foto, bijtproeven)
noodzakelijk.
Wat is cracked tooth ?
Een enkele keer is een gaatje de oorzaak, (een
foto geeft daaromtrent duidelijkheid), maar

meestal komen deze karakteristieke klachten
voort uit een scheurtje in de kies.
Vaak gaat het om een (pas) gevulde kies, soms
echter ook om een volledige gaaf exemplaar.
In kiezen met een metalen amalgaamvulling
komt het euvel vaker voor dan in een kies met
een kunstharsvulling, maar dat laatste is zeker
ook mogelijk. Oorzaak is het feit dat de
enorme kauwkrachten ( meer dan 100kg !!)
niet meer kunnen worden weerstaan door de
dunne wanden.
Omdat de klacht vervelend is, maar meer nog
omdat een scheurtje vaak groter en groter
wordt is behandeling vereist.


Kroon of onlay. Hiermee wordt
voorkomen dat de kies verder kan
scheuren, doordat een kroon over de
kies wordt heengeplaatst in plaats van
erin zoals bij een vulling. De kroon
werkt dus als spalk.
Advies
Zoals u begrijpt zullen wij bij cracked teeth
een kroon adviseren indien behoud van
het element gewenst is, de mondhygiëne
voldoende is en uw gebit verder in een
staat verkeerd dat het maken van een
kroon zinvol is.
Meer informatie over kronen en andere
tandheelkundige behandelingen:

Mogelijkheden:


Niksdoen: De klachten blijven bestaan,
kans op breuk (van een deel) van de
kies is groot met als gevolg verlies van
het gebitselement.



Opnieuw vullen met kunststof.
Klachten verdwijnen hierdoor soms
wel, maar na verloop van tijd zal de
kies de kauwkrachten toch niet kunnen
weerstaan. Gevolg is breuk en mogelijk
verlies van de kies.
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Opbeltijden:
Ma t/m donderdag:
08:00u – 08;30u.
13:00u.- 13:30u.
17:00u – 18:00u.

Vrijdag:
08:00u. – 08:30u
12:00u – 13:00u.

Tel.: 035-6246650

