
 
PARODONTITIS. 
 

Klachten en verschijnselen 

 Gezwollen of teruggetrokken tandvlees. 

 Stinkende adem 

 Vieze smaak in de mond 

 Last van de kiezen bij het eten van warme of koude gerechten. 

 Wanneer je klopt met je tanden, dat je een dof geluid hoort dan. 

 Tand die los zit. 

 Gewijzigde beet. 

Wanneer je te erachter komt dat je tandvleesontsteking hebt of je er niets aan doet, kan er parodontitis ontstaan. 

Bij deze ziekte wordt het een stuk serieuzer, aangezien niet alleen het tandvlees wordt aangetast, maar ook: de tandkas; het 

tandbed. Dit zorgt er samen voor dat de tand op zijn plaats blijft zitten. 

Wanneer je parodontitis hebt, zitten er tussen de tanden en tandvlees gaatjes met plaque. Ze zitten in de vorm van zakjes, ook 

wel pockets genoemd. Door deze plaque zal het tandvlees ontstoken raken, en de pockets worden dan groter, waardoor er 

weer maar plaque in kan. Dit tast ook het tandbed aan. Na een tijdje zal het wortelbed terugtrekken, en tandvlees laat 

geleidelijk de tand los. Hierdoor zou je tand eruit kunnen vallen. 

Door de infectie, van bacteriën wordt er in de pockets ook pus gevormd. De pus kan uiteindelijk de mond in komen. Dit is geen 

fijn gevoel, en je wilt dit graag zo snel mogelijk uitspugen. 

Parodontitis kan ernstige gevolgen hebben, maar is zelf pijnloos. Wat er wel kan gebeuren is, dat er een abces ontstaat in een 

van de pockets. Dit gaat wel pijn doen, en versnelt het proces erg. 

Hoe jonger je bent, hoe eerder je erbij moet zijn mocht je het nog willen redden. De kans dat het element gered kan worden 

wordt namelijk steeds kleiner dan. 

Diagnose. Wanneer u gezwollen tandvlees hebt, problemen hebt bij warm, koud en zoet eten, een vreemde smaak in uw 

mond hebt, en u uit uw mond ruikt, is het verstandig om een tandarts te raadplegen. 

De tandarts gaat met deze informatie als eerste kijken, of hij tekenen van parodontitis kan vinden. Hij gaat dan vooral zoeken 

bij het tandvlees. Hij gaat kijken of hij pockets kan vinden, of tandsteen. 

De tandarts zal ook vragen of u een systeemziekte, zoals suikerziekte heeft. Wanneer dit zo is, wordt u vaak naar een huisarts 

doorverwezen. 

Behandeling. De eerste stap bij parodontitis is een niet operatieve (conservatieve) behandeling. 

Om te beginnen zal de tandarts de tanden zeer zorgvuldig reinigen. Daarna geeft de tandarts een programma mee waarin u 

zich moet houden. Hierin staat in wanneer je moet poetsen, hoe lang. Ook staat er vaak op dat je een tandenstoker moet 

gebruiken, of je tanden flossen. In het begin zal het tandvlees gaan bloeden. Dit al na een week of twee verdwijnen. Na een 

tijdje wordt het tandvlees weer roze en stevig. Als u voorzichtig omgaat met uw tanden, en zich houdt aan het programma 

ontkomt u waarschijnlijk aan een operatieve ingreep. 

Orthodontische behandeling. Plaque gaat graag in gaatjes zitten. Als u tanden mooi recht staan, kan er bijna geen plaque 

tussen gaatjes gaan zitten. Wanneer de tanden schots en scheef staan, is die kans wel heel groot. De beetvlakken en de 

kauwvlakken worden op elkaar aangepast, zodat er bijna geen gaatjes zijn, waar de plaque in gaat zitten. 

Operatieve behandeling. Wanneer het ernstig wordt,is het noodzakelijk dat er een operatieve ingreep wordt gepleegd. Er kan 

dan een flapprocedure worden uitgevoerd. Bij een flapprocedure wordt het tandsteen en het ongezonde weefsel verwijdert. Het 

bot wordt weer goed in model gezet. Om bij het ongezonde weefsel te kunnen komen, moet eerst het tandvlees worden 

opgelicht. Daarna kan de tandarts alle tanden en botten in die buurt schoonmaken. Daarna wordt het tandvlees weer 

teruggelegd, en vaak ook aangehecht 

Je hebt ook nog een andere methode. Die wordt de gingivectomie genoemd. Deze behandeling maakt gebruik van een 

plaatselijke verdoving. Het tandvlees wordt ingekort, zodat de pockets minder diep worden gemaakt. Het tandvlees moet ook 

weer kunnen herstellen, daarom wordt er na de operatie een verband op gelegd. Dit verband is over het algemeen niet 

hinderlijk wanneer je drinkt of iets eet. Mocht dit toch het geval zijn, moet u even contact opnemen met de arts die de operatie 

heeft uitgevoerd. 

Ook heb je de gingivoplastiek behandeling. Hier wordt bijna hetzelfde gedaan, alleen wordt er soms overtollig tandvlees 

weggenomen. Daarnaast wordt ook vaak het tandvlees goed in model gezet, zodat het makkelijker schoon te houden is. 

In sommige gevallen moet er een operatie komen om het onderliggende bot weer goed te plaatsen. 

Preventie. Niet alles kan natuurlijk behandeld worden, door de tandarts of een kaakchirurg. Daarom is het bealangrijk om 

goed voor je tanden te blijven zorgen, elke dag tanden te poetsen, het liefste 2 keer per dag. 

 


