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Inleiding
In deze nieuwsbrief ligt het accent op de nieuwe richtlijn “Kindertandheelkunde”die half
juni van kracht is geworden. Verder aandacht voor het “derde gebit” en de
mogelijkheden dit met meer comfort te dragen.

Richtlijn kindertandheelkunde
Half juni wordt de nieuwe richtlijn “mondzorg aan jeugdigen” van kracht.
Deze richtlijn is tot stand gekomen door verschillende groepen, tandartsen natuurlijk,
maar ook kinderartsen, diëtisten, logopedisten, ivoren kruis en consultatiebureaus.
Het voordeel van de richtlijn is dat de voorlichting die u of uw kind krijgt over
mondverzorging op alle plekken gelijkluidend is. Dus de voorlichting op het
consultatiebureau zal dezelfde zijn als die u bij de tandarts ontvangt. Helaas was dat in
het verleden niet altijd het geval!!
Veel zaken die in de richtlijn staan werden door ons al uitgevoerd of geadviseerd. Toch
zijn er een aantal zaken die ook wij duidelijker willen implementeren, of veranderen.
Een aantal belangrijke zaken hierbij zijn:

1. Al tijdens en/of kort na de zwangerschap een voorlichtingsgesprek over het
kindergebit dient plaats te vinden. Dat kan op het consultatiebureau, maar kan
ook heel goed door de tandarts. NOG een goede reden om uw tandarts te laten
weten dat u zwanger bent.
2. Na de zwangerschap wordt aanbevolen ouders bij hun periodiek mondonderzoek
voorlichting te geven over gebitsverzorging van de zuigeling. Deze voorlichting
dient ook gegeven te worden op het consultatiebureau.
3. Het eerste bezoek van het kind zou idealiter vóór de tweede verjaardag dienen
plaats te vinden. Tot op dit moment adviseerden wij tussen 2 en 2½ jaar.
4. Het universele advies zal zijn: hooguit 7 eetmomenten per dag. 3
Hoofdmaaltijden en 4 tussendoortjes. Tussendoortjes zijn snoep, koeken,
(fris)dranken etc.) Klik hier voor onze folder over suikergebruik.
5. Indien na enige gewenning ( paar bezoeken) een mondonderzoek of behandeling
niet lukt, zal verwijzing naar een speciale kindertandarts plaatsvinden ( gelukkig
hebben we twee hele goede in Hilversum).
6. We zullen vaker dan voorheen röntgenfoto’s maken bij kinderen. In ieder geval
indien er bij het mondonderzoek gaatjes zijn gevonden.
7. Er zal een goed fluoride advies moeten worden gegeven : fluoride tandpasta,
behorend bij de leeftijd en fluoridebehandeling in de praktijk tijdens de
wisselingsperiode.
8. Kinderen tot 10 jaar zullen te allen tijde moeten worden begeleid bij het poetsen
door hun ouder(s). Natuurlijk mogen ze zelf poetsen, maar tot 10 jaar zal één van
de ouders minimaal 1 x per dag moeten helpen poetsen. Tot 5 jaar zelfs
tweemaal. Een poetsbeurt duurt MINIMAAL 2 minuten !!
9. Kinderen zullen MINIMAAL tweemaal per jaar de tandarts moeten bezoeken voor
periodieke controle. Ook als alles goed lijkt te gaan, en ook als hun ouders minder
vaak de tandarts bezoeken.

10. Indien het ondanks alle preventieve maatregelen toch mis gaat met het gebit van
een kind, zullen de ouders hierop moeten worden aangesproken. Immers een
kind kan zelf de verantwoordelijkheid niet aan. Voldoende preventie zal in vrijwel
alle gevallen gaatjes en ontstekingen kunnen voorkomen.
Het Ivoren Kruis heeft een aantal folders over het kindergebit:

melkgebit
met uw kind naar de tandarts
tandenpoetsen bij kinderen
tanderosie
wisselen

Klikprothese
Lange tijd was het "normaal" dat een onderprothese los en oncomfortabel was.
Tegenwoordig kan echter met een kleine ingreep bereikt worden dat ook een prothese
vast zit en comfortabel functioneert.
Zoals vaak in de media kan worden gelezen worden de kosten van implantaten, want
daar praten we over bij een klikprothese, bij tandeloze mensen vergoed vanuit de
basisverzekering. Mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.
Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet men minstens een jaar tandeloos
zijn. Verder moet er van een geslonken kaak sprake zijn, maar dat is vrijwel altijd zo.
In de bovenkaak zijn de
verzekeringsmaatschappijen vaak wat kritischer. Bij veel verzekeraars moet eerst een
aanvraag worden ingediend.
Na plaatsen van implantaten moeten deze vastgroeien. Dit is een kwestie van genezen,
en duurt 4-8 weken. Er zijn een aantal omstandigheden bekend waarbij dit een enkele
keer minder goed verloopt. Vrijwel altijd komt dit doordat de patiënt rookt, last heeft
van (ernstige) suikerziekte, of anderszins een gestoorde wondgenezing vertoont.
De meeste tandartsen implanteren niet zelf. Dit komt voornamelijk omdat implantologie
niet in de opleiding tot tandarts zit, maar een aparte specialisatie is. Wel zijn er een
aantal tandartsen die na het volgen van cursussen zelf de behandeling uitvoeren.
Daarnaast zijn er specialisten die zich speciaal op implantologie toeleggen. Zij zijn
erkent door de Nederlandse Vereniging Orale Implantologie ( www.nvoi.nl ) en
herkenbaar
aan het logo.

implantoloog
Deze implantologen kenmerken zich doordat zij aan eisen voldoen op het gebied van
ervaring, nascholing en het geven van cursussen en scholing.
Veel tandartsen die niet zelf implanteren verwijzen naar deze implantologen.
Indien u niet zelf een tandarts heeft kunt u
zich ook zelf rechtstreeks tot ons wenden.

Als u bij ons een afspraak maakt wordt een röntgenfoto gemaakt, en wordt u in detail
verteld wat de behandeling precies inhoud. U krijgt alle informatie ook op schrift mee,
met duidelijke folders.
Als u alle informatie begrepen heeft, en er zijn geen (medische) obstakels, beslist u of u
een klikprothese wilt of niet. De beslissing is uiteraard aan u.
Voor een dergelijk uitgebreid consult wordt 30 minuten uitgetrokken.
ALLE kosten voor de uitleg, de röntgenfoto,
de implantaten en het plaatsen daarvan zijn voor rekening van de verzekeraar. Soms
moet een aanvraag worden gedaan, dat verzorgen wij voor u.

Voor een nieuwe prothese moet u een eigen bijdrage betalen. Dezelfde eigen bijdrage
betaalt u overigens ook voor een normale prothese.
Indien uw belangstelling is gewekt, of u kent iemand in uw omgeving waarvan u denkt
dat hij of zij hiermee geholpen zou kunnen worden kunt u een afspraak maken. Tevens
kunt u op onze website en op www.implantaat.nl vast meer lezen.
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Tandartsen concurreren niet volgens de Consumentenbond
Steeds meer aanwijzingen voor verhoogde kans op hart-en vaatziekten bij
patiënten met (ernstige) tandvleesproblemen.
Bleken voorbehouden aan tandartsen
Weer gedoe over vrije tarieven. De minister zet overigens vooralsnog het
experiment door.

Agenda
In verband met feestdagen / cursussen en vakantie zijn wij afwezig op de
roodgekleurde dagen:

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.!!

1

