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Geen Diagnose
Geen diagnose=geen therapie
U heeft deze folder meegekregen omdat u met
een klacht bij de tandarts bent geweest,
waarvoor niet (direct) een behandeling zal
worden uitgevoerd.
Meestal kan met behulp van het stellen van
vragen, mondonderzoek en röntgenfoto’s een
oorzaak van een klacht worden vastgesteld. In
die gevallen is meestal ook duidelijk wat er
aan die klacht kan worden gedaan.
Toch komt het relatief vaak voor dat NIET
direct duidelijk is waar de klachten door
worden veroorzaakt. Waarom dat is kan een

groot aantal oorzaken hebben waarvan er
later een aantal worden uitgelegd. Belangrijk
feit is echter dat binnen goede
(tand)heelkunde de regel geldt : geen
diagnose dan DUS geen therapie. Dat komt
voort uit het grondbeginsel : veroorzaak
geen schade. Immers als een therapie op
goed geluk wordt gestart, en deze behandeling
blijkt de onjuiste, is er schade gedaan aan de
patiënt of een element.

Welke omstandigheden
Geen of geen duidelijke diagnose kan vele
oorzaken hebben:
 Pijn straalt erg uit, waardoor het
onduidelijk is om welke tand of kies het
gaat. Meestal is een paar dagen afwachten
voldoende om wel duidelijk te krijgen om
welk element het gaat.
 Pijn in meerdere kiezen tegelijk. We weten
dat dit feitelijk vrijwel nooit !! voorkomt.
Het is dan onjuist om meerdere
elementen te behandelen. Meestal is
slechts één element verantwoordelijk, of
ligt de oorzaak helemaal niet op
tandheelkundig gebied. Dit komt vaak
voor bij bijholteontstekingen,
oorontstekingen of spierpijnen uit nek- of
kaakspieren, problemen met
speekselklieren etc. Afhankelijk van de
klachten wordt afgewacht, of verwezen
naar de huisarts.
 Pijn in elementen die er niet meer zijn of
pijn die (om technische redenen) niet door
het aangegeven element veroorzaakt KAN
worden.
 Pijn die weliswaar in een gebitselement
wordt gevoeld, maar die “tussen de oren”
zit LET WEL !!! dat is geen aanstellerij, die
pijn is er echt, maar kan niet door een
tandarts worden opgelost.

Helaas zijn er talloze voorbeelden van dit
soort klachten waarbij uiteindelijk een kies
werd behandeld ( zelfs getrokken) ZONDER
dat de pijn daarmee verdween.

Geen directe therapie dus, wat dan wel?
Zoals boven al genoemd zal soms een
verwijzing naar huisarts of kaakchirurg
volgen. Als ook die geen oorzaak kan vinden
biedt soms een bezoek aan ACTA (universitair
centrum ) uitkomst. ACTA heeft specialisten
op allerlei onderdelen in huis. Vaak echter
loopt het zo’n vaart niet en zal de tandarts u
pijnstillers adviseren, en het een paar dagen
aankijken. Meestal wordt de oorzaak dan
vanzelf duidelijk. Ook zal u in veel gevallen
adviezen worden gegeven waarop te letten.
Vaak zijn kleine aanwijzingen bij elkaar
uiteindelijk toch voldoende om tot de
oplossing te komen.

Waar op te letten:
De volgende zaken zijn belangrijk om op te
letten:
 Waar is de pijn begonnen
 Wanneer doet het pijn (eten, altijd, onder
bepaalde omstandigheden)
 Vergert kou de pijn ? of geeft dat juist
verlichting.
 Vergert warmte de pijn ? of geeft dat juist
verlichting.
 Is de pijn kloppend?
 Helpen pijnstillers?
 Bloedt het tandvlees?
 Probeer de pijn te lokaliseren.
 Als kauwen pijnlijk is, is de pijn dan het
hevigst bij dichtbijten of juist bij loslaten?

13:00u.- 13:30u.
17:00u – 18:00u.

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