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Uitgebreide
Check_up
Periodieke controle van het gebit wordt
door de meeste mensen als vanzelfsprekend
beschouwd. Meestal 2 x per jaar, in
individuele gevallen iets vaker of iets minder
vaak. Daarbij is het gebruikelijk eens in de 2-3
jaar een paar kleine röntgenfoto’s te maken.
Uit dit periodieke onderzoek komen gaatjes
en tandvleesproblemen naar voren.
Bedoeling is om op deze manier het gebit
gezond te houden.
Echter, niet alles kan altijd worden
voorkomen en niet alle problemen worden op
tijd onderkend op deze manier. Bovendien

wordt vooral op functie gelet. Uw wensen, ook
op esthetisch gebied, komen minder aan bod.
Mogelijk heeft u altijd al vragen gehad over
uw gebit, maar heeft u het gevoel dat er geen
tijd is voor het stellen daarvan bij de
routinecontrole.
Tandheelkundig gezond is niet voor
iedereen hetzelfde: Sommigen zijn blij als het
gebit hen geen pijn doet. Verkleuringen en
matige elementen zijn voor hen van later zorg.
Anderen kiezen voor geen enkel risico, of
willen alle puntjes op de i.
Anders gezegd: De ene persoon gaat een auto
kopen en is blij met een lelijke eend, de ander
is niet eerder tevreden dan met een Rolls
Royce turbo de luxe. Ook tandheelkunde kan
uitgevoerd worden op verschillende niveaus,
het één hoeft niet slechter te zijn dan het
andere, maar wat goed is hangt af van de
persoon zelf. Wellicht zou u uw mond op een
hoger niveau willen brengen, maar is daar
nooit echt over gesproken.
Voor hen die dat willen bieden wij op
verzoek, maar volledig vrijblijvend:

Uitgebreide bespreking van de kwaliteit van
het gebit, eventuele esthetische
mogelijkheden en (lange termijn) planning.
Immers soms gaat het jarenlang goed met een
gebit, maar plotseling zijn er meerdere kiezen
aan bijvoorbeeld kronen toe. Vaak is
vroegtijdig starten met een gefaseerde
renovatie verstandig en financieel
aantrekkelijker.
Wat kan u verwachten??
 Grote overzichtsfoto van het gebit.
Hierop zijn behalve bestaande
vullingen ook de wortelpunten, de
verstandskiezen, de kaakgewrichten en
de kaakholten te zien. Kortom meer
verborgen gebreken kunnen aan het
licht komen.
 Mondonderzoek
 Uitleg omtrent de huidige staat van het
gebit en omgevende tandvlees.
 Bespreken van de foto en het “klinische
beeld”( wat we in de mond zien).
 Tijd voor het stellen van uw vragen,
functioneel en esthetisch.
 Uitleg van behandelmogelijkheden met
eventuele voor- en nadelen. Bedenk

echter wel dat in de media allerlei
mogelijkheden worden genoemd als
“even tanden mooier maken”, maar dat
dat in de praktijk soms minder
eenvoudig is en dat soms ook nadelen
zijn verbonden aan bepaalde
behandelingen.




Zo nodig: Bespreken van een
behandelstrategie van het gebit, met
een prognose voor korte, middellange
en lange termijn.
Indien van toepassing behandelplan
en begroting op schrift.

Voor een dergelijk uitgebreid consult wordt
30 minuten uitgetrokken.
Kosten:
De kosten bestaan uit een NORMAAL consult,
en een overzichtsfoto:
Op dit moment ( 2013) ongeveer €85,=
De extra tijd nemen wij voor onze rekening !!

Uiteraard zal een eventueel vervolgconsult /
behandeling wel bij u in rekening worden
gebracht.

Indien u hiervoor belangstelling heeft kunt u
ons dat laten weten.
Indien u vind dat reguliere controle voor uw
gebit voldoende is – en vaak is het dat ookgaan we gewoon door met de periodieke
controles zoals u die gewend bent.

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.
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