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Verstandskiezen
Verstandskiezen, wat nu??
Tussen het 16de en 25ste jaar breken bij de
meeste mensen èèn of meer verstandskiezen
door.
Helaas gaat dit soms niet (helemaal) zoals het
moet. Er is te weinig ruimte, waardoor deze
kiezen niet helemaal, of helemaal niet
doorbreken. Bovendien zijn deze kiezen vaak
kwalitatief minder dan andere kiezen, hebben
de wortels minder houvast en zijn ze daar
helemaal achter in de mond moeilijk of niet
schoon
te
houden.
Soms
geven
verstandskiezen
aanleiding
tot
kaakgewrichtsklachten op latere leeftijd, en
kunnen zij een bedreiging vormen voor
andere gezonde tanden en kiezen.


Welke verstandskiezen NIET trekken?
Tegenwoordig
zijn
tandartsen
veel
terughoudender met preventief verwijderen
van verstandskiezen. Verstandskiezen die
GEEN klachten geven hoeven meestal niet
verwijderd. Tenzij het gaat om gedeeltelijk
doorgebroken scheefstaande ( röntgenfoto)
verstandskiezen bij personen onfder ongeveer
30 jaar.
Welke verstandskiezen WEL trekken?
 Bij (terugkerende) klachten.
 Bij botontstekingen op de röntgenfoto,
dus OOK als er geen klachten zijn.
 Preventief
bij
gedeeltelijk
doorgebroken
scheefstaande
verstandskiezen bij personen onder 30
jaar.
In dit laatste geval is er een groot aantal
voordelen aan het preventief verwijderen.
Daarna neemt de kans op complicaties toe.
Wachten tot er klachten zijn geeft aanleiding
tot meer (na)pijn, en de kans op complicaties
is aanzienlijk groter. Het al dan niet hebben
van klachten is hier van ondergeschikt belang.
De volgende overwegingen spelen een rol:




Hoe zien de verstandskiezen er uit op
de röntgenfoto.
Hoe zien de verstandskiezen er uit in
de mond.
Hoe staat u er zelf tegenover.

Indien het advies voor de verstandskiezen in
uw geval luidt ze te laten verwijderen raad ik
u DRINGEND aan gebruik te maken van de
verwijsbrief.
Indien er sprake is van twijfel, is uw eigen
inbreng de belangrijkste, laten zitten betekent
in uw geval een aanvaardbaar risico, MAAR
WEL EEN RISICO !!!!.
Hoe groot is dat risico?? 25% van deze
verstandskiezen geven vroeg of laat dermate
hevige klachten, dat verwijdering alsnog
absoluut noodzakelijk is, bij 3% zijn dit zeer
ernstige klachten met complicaties. Herhaald
moet worden dat de kans op nabezwaren bij
verwijderen NA het 25ste jaar zo wie zo
toeneemt.
Bij twijfelgevallen is het absolute
noodzaak
iedere
twee
jaar
het
röntgenonderzoek
te herhalen, om
veranderingen tijdig te ontdekken, en het
risico aanvaardbaar te houden.

Ik constateerde in uw geval:
In de mond:
Op de röntgenfoto
………verstandskiezen ………..verstandskiezen
klachten
gedeeltelijke
doorbraak
met
scheefstand
recidiverende
ontsteking van het
ontsteking van het bot
tandvlees
Caries
volledig bedekte
verstandskies
gedeeltelijke
goede kans op
doorbraak
goede volledige doorbraak
positie
volledige doorbraak
Dat betekent dus:

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.

Advies verwijderen :
In onze praktijk
Poliklinisch door de kaakchirurg

Advies afwachten, dan wel geen problemen
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