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Inleiding
Misschien heeft u er al eens mee te maken gehad, de keuze of de noodzaak
van een kroon. Wanneer is een vulling niet meer mogelijk en is een kroon
noodzakelijk. Ook bespreken we de tandheelkundige toekomst van de jeugd.
We vragen ons af hoe u onze nieuwsbrieven waardeert. Vindt u ze interessant
of niet. Dit kwartaal hebben we er in ieder geval weer één voor u gemaakt.
Indien u onze nieuwsbrief waardeert, wilt u ons dat dan laten weten door hier
te klikken.

vakantie een
afspraak
 Agenda

Gewoon gaaf
Als je mensen vraagt :”hoelang wil je met je eigen gebit doen? 1 jaar, 10 jaar,
25 jaar, je hele leven?” antwoorden de meeste mensen:” mijn hele leven”. Als
je dan vraagt of men weet wat je daar voor moet doen ( voornamelijk zorgen
dat je mond ELKE !! Dag HELEMAAL schoon is), blijken velen dat wel te weten.
De vraag waarom doet u dat dan niet? is voor veel mensen een moeilijk te
beantwoorden vraag. Het antwoord is : “omdat daar een gedragsverandering
voor nodig is”. En dat is moeilijk.
We weten dat een gaaf gebit levenslang mogelijk is. Maar…. dan moet ook
levenslang de mondhygiëne op een hoog niveau liggen. Kinderen tot ongeveer
10 jaar kunnen dat niet alleen. Ouders zijn verantwoordelijk voor de problemen
die hun kinderen oplopen door slechte mondhygiëne en overmatig
suikergebruik. De moderne aanpak bestaat er uit dat er meer en uitgebreider
tijd wordt uitgetrokken voor motiveren en instrueren van ouders en kinderen.
Een goed begin is het halve werk. Bewezen is dat kinderen aan wie wordt
geleerd gezond te leven dit meestal ook hun hele leven volhouden. Dat is in
ieders belang.
In deze folder kunt u onze aanpak lezen. Uitgebreidere informatie leest u bij
het ivoren kruis en op de site gewoon gaaf.

Kroon of vulling
Wanneer kan een defect worden gerepareerd met een vulling en wanneer moet
er een kroon komen ?
Het woord vulling zegt het eigenlijk al: een vulling doe je ergens IN. Dus als de
wanden van een kies nog in tact zijn is een vulling een prima oplossing. Zeker
tegenwoordig met witte vullingen die geplakt worden is dit een uitstekende
uitgangspositie.

Als echter de wanden dun en zwak worden, of als er een wand is afgebroken, is
een vulling vaak niet meer goed genoeg vast te zetten. Dan kan er een kroon
over de gehele kies heen worden gezet. De krachten worden dan niet meer
naar buiten op de zwakke wanden overgebracht, maar naar binnen. Dit is veel
!!! sterker. Bijkomend voordeel is dat een kroon er fraaier uit ziet.
Voor de folder klikt u hier

Op het moment dat een kroon wordt geadviseerd is het verstandig niet te
wachten tot er ( meer) van een kies is afgebroken. Immers hoe minder er over
is, hoe slechter de uitgangspositie voor de kroon. Soms is na breuk zelfs een
kroon niet meer mogelijk.

Maak voor de vakantie een afspraak
Voor zaken waarmee u risico’s loopt is het verstandig NU een afspraak te
maken. De vakanties beginnen sneller dan u denkt. Bij schade aan uw gebit in
het buitenland bent u vaak niet alleen veel meer geld kwijt, maar de kosten
zijn vaak ook niet verzekerd. Bovendien kan zoiets uw vakantie behoorlijk
verpesten.

Agenda

Tijdens onze afwezigheid ( ook in het weekeinde) kunt u in ZEER spoedeisende
gevallen, contact opnemen met 0900-1515. Daar kan men u vertellen wie de
dienstdoende tandarts is, en wanneer hij of zij spreekuur heeft.!!
Op de rood aangegeven dagen zijn wij in verband met feestdagen, vakantie of
cursus niet aanwezig.

