Gevorderde parodontitis
Als parodontitis lang onopgemerkt of onbehandeld blijft, zal er steeds meer kaakbot verloren gaan.
Er ontstaan dan klachten zoals terugtrekkend tandvlees, tanden die uit elkaar gaan staan en
losstaande tanden. Pijn treedt echter zelden op. Soms wordt het tandvlees erg dik en dat is vaak wel
pijnlijk. Ook als het tandvlees te ver is teruggetrokken en een deel van de wortels bloot ligt kan dit
scherpe zenuwpijn geven.
Ook een vieze smaak of slechte adem kan wijzen op parodontitis.

Onderzoek van het tandvlees
Met een speciaal meetinstrument – de pocketsonde- kan zowel de tandarts als de mondhygiënist
ontstoken tandvlees betrouwbaar opsporen.
Als een (kleine) bloeding optreedt nadat de pocketsonde in de pocket is geschoven, is het tandvlees
daar ontstoken. Door de pockets rondom alle tanden en kiezen te onderzoeken, kan nauwkeurig
worden vastgesteld waar het tandvlees gezond en waar het ontstoken is.
Op een pocketsonde is met streepjes een maatverdeling in millimeters aangebracht. Daardoor kan
met de pocketsonde ook de diepte van een pocket worden gemeten.
Vanaf 4 mm diepte is sprake van een verdiepte (ontstoken) pocket.
Indien de mondhygiëniste een parodontiumstatus maakt, dan meet zij van alle tanden en kiezen
nauwkeurig de diepte van de pockets. Om zo een goed beeld te krijgen van de mate van
ontstekingen in uw mond.

Aanvullend onderzoek
In sommige gevallen is aanvullend onderzoek in de vorm van röntgenfoto’s nodig. Dit dient om de
conditie van het kaakbot te kunnen beoordelen.
Indien er de verdenking bestaat op schadelijke bacteriën in de mond dan wordt ook een
bacteriologisch onderzoek gedaan. Dit dient om de samenstelling van het tandplak te onderzoeken
en gebeurt door bij u wat tandplak tussen de tanden weg te halen en dit in een laboratorium te laten
onderzoeken.

Algemene gezondheid
Een aantal ziekten en aandoeningen, het gebruik van bepaalde medicijnen en bepaalde
leefgewoontes kunnen invloed hebben op het ontstaan en het verloop van parodontitis. Omgekeerd
kan ook het hebben van parodontitis een negatieve invloed hebben op de gezondheid.

Behandelplan
Met de gegevens uit de verschillende onderzoeken wal voor alle tanden en kiezen afzonderlijk
worden vastgesteld of zij met een behandeling behouden kunnen orden of dat ze als verloren
moeten worden beschouwd.
De mogelijkheden voor behandeling worden in overleg met u verwerkt in één of meerdere
behandelplannen.
Het trekken van tanden en kiezen kan een onderdeel zijn van het behandelplan, maar hoeft NIET.
Ook als er al veel kaakbot verloren is gegaan, kan een behandeling nog succesvol zijn!
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