
Begroting Kroonverlenging 2013

Voor het beoordelen of kroonverlenging mogelijk is wordt eerst een consult ingepland:

Kosten: C13 Probleemgericht consult (max 10 minuten) € 20,52

en/of

C28 Onderzoek plan* € 97,18

Per Element T87 € 175,47

T89 € 53,99

€ 229,46

Totale kosten kroonverlenging: ongeveer € 350,00*

*. Het onderzoek plan (C28) wordt altijd berekend. Wanneer enkel een diagnose plaatsvindt wordt de C13 of

(deels) C28 berekend. De kosten zijn ongeveer € 3,00 per ingeplande minuut (uurtarief specialist € 180,00 per uur)

met een minimum van € 20,52.

Uitgebreide variant:

Per sextant T88 € 323,94

(een zesde deel) T89 € 59,99

€ 389,93
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Kroonverlengingsprocedure

Elke tand en kies bestaat uit de kroon (het deel van het element dat

normaal gesproken uit het tandvlees steekt, en zichtbaar is) en uit de

wortel (het deel van het element dat grotendeels in het kaakbot zit en

het element steunt).

Zo ontstaat een ingewikkeld probleem. Vaak probeert de tandarts (i.v.m. de pijnklachten) het gat z.s.m. te

vullen. Dat is uiterst moeilijk want een succesvolle witte vulling vergt een perfect drooggelegd element. Diep

onder bloedend tandvlees is dat bijna onmogelijk. Een vulling met defecte aansluiting leidt tot meer problemen

en vaak tot verlies van het element. Maar ook in het geval dat een vulling technisch perfect is, houdt vaak men

een zeurend gevoel over op het tandvlees. Dat komt omdat het tandvlees zich niet kan aanhechten aan

kunstmaterialen (maar slechts aan tand-glazuur en/of aan wortel). Zo’n probleem is de perfecte indicatie voor

een lokale chirurgische correctie die kroonverlenging heet. Hier volgt een korte omschrijving van deze

behandeling:

kroon

wortel

Terwijl de kroon bereikbaar is voor bacteriën omdat deze in de

mondholte staat, is de wortel steriel. Het kaakbot kan bacteriën niet

tegen. Indien bacteriën tot het bot komen krijgt men last van

ontstekingen en abcesvorming. Hoe is het dan mogelijk dat het bot

vrij van bacteriën blijft?

kaakbot

tandvlees

wortel

kroon

Biologic width

mondholte
Dat is mogelijk omdat de 2 weefsels die het

tandvlees samenstellen (epitheel en bindweefsel)

zich kunnen aanhechten aan de wortel precies over

het kaakbot. Zij vormen daar een afsluiting die

“biologic width” heet. De breedte van deze

afsluiting is gemiddeld 2 tot 3 mm.

Gatjes (cariës) kunnen helaas ook (diep)

onder het tandvlees ontstaan. Naast dat

een gat pijn kan doen, en de gezondheid

van de tandzenuw bedreigt, wordt ook het

tandvlees naast zo’n gat geïrriteerd. Dit

gebeurd omdat de afsluiting (“biologic

width”) niet meer gerealiseerd kan worden

naast het gat. Bacteriën kunnen dan diep

komen.
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Dat is het klinisch probleem: een diep gat onder het tandvlees.

Voorspelbaar behoud van het element vergt de volgende stappen:

1. Onder lokale verdoving wordt het tandvlees (om het element

heen) losgemaakt. Dan kan de parodontoloog de afstand meten

tussen de onderrand van het gat en het kaakbot. De afstand moet

minstens 3 mm zijn, zodat het tandvlees daar de afsluiting kan

vormen. Indien de afstand kleiner is dan 3 mm wordt het kaakbot

verlaagt totdat er genoeg ruimte is voor de “biologic width”.

2. Dan wordt ook het tandvlees uitgedund en ingekort zodat na het

hechten het hele gat buiten het tandvlees komt te staan.

3. Nu kan het element perfect drooggelegd worden met de

kofferdam en de tandarts komt optimaal bij om het gat te vullen.

4. Het element is goed gevuld, het tandvlees is rustig dankzij de

aanwezige “biologic width” en de vulling kan optimaal

bijgehouden worden omdat een rager ook de onderrand van de

vulling kan reinigen.

Bij Tandhaven kan onze parodontoloog in opdracht van uw

tandarts een afspraak met u maken voor een consult indien

een kroonverlenging nodig is. Deze behandeling kan bij ons

op korte termijn verzorgd worden.
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Richtlijnen voor patiënten die een tandvleesoperatie hebben ondergaan.

Klachten na tandvleesoperaties
Na de tandvleesoperatie die u heeft ondergaan kan zich enige pijn, zwelling,

bloeding, verkleuring van het gezicht en vermoeidheid voordoen. Rust en

eenvoudige pijnstillende middelen brengen vrijwel altijd uitkomst. De pijnstiller die

wij u voor de ingreep hebben gegeven dient u elke 4 uur opnieuw in te nemen. Na

24 uur neemt u de pijnstiller naar behoefte in. Na vier tot vijf dagen verdwijnen

bovengenoemde verschijnselen vanzelf zo zij zich voordeden. Indien echter één of

meer van bovengenoemde bijverschijnselen aanhouden en er ook

temperatuurverhoging optreedt, kunt u met ons contact opnemen. Na de

operatieve behandeling kunnen de tandhalzen in het behandelde gebied

gevoeliger zijn voor prikkels als warm, koud, zoet, zuur of aanraken. Meestal is

deze gevoeligheid tijdelijk. Indien u dergelijke klachten heeft, meldt dit dan aan uw

mondhygiëniste of parodontoloog. Zij/hij zal u kunnen helpen om sneller door deze

periode van gevoeligheid heen te komen.

Mondhygiëne na tandvleesoperaties
De zijde van de mond waar de operatie heeft plaatsgevonden mag niet met de

tandenborstel, ragers of tandenstokers worden gereinigd, omdat er dan

beschadigingen van de wond kunnen optreden. Uiteraard moeten de andere

gebieden in de mond wel met de borstel etc. worden gereinigd. Het is belangrijk

dat de wond in een plakvrije omgeving geneest. Daarom wordt een mondspoeling

voorgeschreven die de bacteriën in de mond doodt. Indien twee keer per dag (’s

morgens en ’s avonds) gedurende een hele minuut met deze oplossing wordt

gespoeld, blijft de mond plakvrij. Naspoelen met water mag niet, omdat dit de

bacteriedodende werking vermindert. Na ongeveer een week kan door het gebruik

van een mondspoeling een bruine aanslag op de tong ontstaan, en later ook op de

tanden. Het eerste verdwijnt zonder verdere maatregelen; u kunt echter uw tong

poetsen. De aanslag op de gebitselementen zal tijdens de postoperatieve

behandeling bij uw mondhygiëniste worden verwijderd. Het kan soms voorkomen

dat na enige tijd te hebben gespoeld er een branderig gevoel optreedt.
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Bereikbaarheid van de praktijk

 tijdens openingsuren kunt u altijd bellen naar onze praktijk op 020-416 65 77 of

(op een apart spoednummer: 020 - 416 66 32)

 bel bij voorkeur zo vroeg mogelijk, u heeft dan de meeste kans om nog

dezelfde dag geholpen te worden!!!!!!

 's avonds, in het weekend en tijdens vakanties kunt u bellen met onze

spoeddienst: 020-512 41 13

Als u de telefoniste van het bemiddelingsbureau belt, zal zij eerst een aantal

vragen stellen om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van een

spoedgeval, en of behandeling van uw klacht niet redelijkerwijs kan worden

uitgesteld. Als er sprake is van een spoedgeval, zal zij u vervolgens doorverwijzen

naar de dienstdoende tandarts. Het komt vaak voor dat de behandeling die door

de dienstdoende tandarts is gestart, door uw eigen tandarts wordt voortgezet


