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Patiënt informatie
Welkom in onze praktijk
U bent door uw tandarts verwezen naar onze praktijk voor een parodontaal onderzoek, advies of kort
consult. Dit houdt in dat uw tandarts een (dreigend) probleem heeft geconstateerd in uw mond aan de
weefsels die het fundament vormen voor uw tanden en kiezen (tandvlees, wortelcement, de verbindende
vezels en het kaakbot). Dit kan tevens gevolgen hebben voor uw algemene gezondheid, daarom is het
van belang om dit verder door onze specialisten te laten onderzoeken. Bij uw eerste bezoek aan onze
praktijk gaan wij de ernst van uw parodontaal probleem en de behandelmogelijkheden in kaart brengen.

Uw eerste afspraak
Bij het parodontaal onderzoek gaan we het probleem inventariseren (vaak met behulp van röntgenfoto’s),
bespreken en kijken naar de behandelingsmogelijkheden. Hierbij is het zeer belangrijk dat we op de hoogte
zijn van uw gezondheid, daarom vragen we u voorafgaand aan het onderzoek een gezondheidsvragenlijst
in te vullen.
Wat kunt u tijdens dit consult verwachten:
• Het bespreken van uw wensen en verwachtingen over een eventuele behandeling bij ons.
• Een parodontaal onderzoek waarbij gekeken wordt naar de conditie van uw tandvlees, de
omringende weefsels en naar de algehele situatie van uw gebit en van uw mond.
• Indien nodig, het maken van röntgenfoto’s; deze zijn noodzakelijk om een volledig beeld te krijgen
van de situatie van het kaakbot en van eventuele verborgen defecten van uw tanden en kiezen.
• Tevens worden kleurenfoto’s gemaakt van uw gebit. De vorm en kleur van uw tanden / kiezen en
het tandvlees wordt daarmee in beeld gebracht. Ook kunnen wij zien hoe uw kaken zich ten
opzichte van elkaar verhouden en hoeveel u van uw tanden / tandvlees laat zien bij het spreken of
lachen.
• Als afsluiting van de behandeling zal uw behandelplan op maat met u doorgesproken worden. Naar
aanleiding van dit behandelplan krijgt u een begroting. Na uw goedkeuring zullen er afspraken
gemaakt worden voor uw vervolgbehandeling. Indien er afspraken gemaakt worden bent u
automatisch akkoord met de voor u bekende algemene voorwaarden en begroting.

De kosten
De code van dit parodontaal onderzoek (incl. rapportage aan en overleg met uw tandarts) is T12.
Afhankelijk van het aantal noodzakelijk te nemen röntgenfoto's (code X10) kan dit maximaal oplopen tot
10. Aan elke code is een door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgesteld tarief gekoppeld. Een
uitgebreide beschrijving van deze codes kunt u vinden op www.allesoverhetgebit.nl. De vergoeding van
deze codes kunt u opvragen bij de zorgverzekeraar. De prijs kan mogelijk ieder half jaar veranderen. Na
het bespreken van de behandelingsmogelijkheden maken wij voor u een begroting voor de verdere
behandeling. Met de begroting kunt u bij uw zorgverzekeraar informeren of u deze kosten vergoed krijgt
(de meeste aanvullende verzekeringen vergoeden een groot deel van deze kosten).
Na elke behandeling bij de Parodontoloog, houden we uw tandarts op de hoogte van de voortgang middels
een verslag. De normale tandheelkundige controles en de daarmede samenhangende behandelingen bij
uw tandarts lopen gewoon door.
Vertrouwend op een goede samenwerking,

