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Terugtrekkend tandvlees
(Gingivarecessie)

Gingivarecessie

Terugtrekkend
tandvlees
Als blootliggende tandhalzen
een probleem worden

Terugtrekkend tandvlees, in medische term
‘gingivarecessie’ genoemd, wordt steeds vaker
waargenomen. Gelukkig is hier wat aan te doen.
Door de introductie van microchirurgie in de
parodontologie zijn er baanbrekende, vernieuwende
behandelingen mogelijk.
Bij gingivarecessie komt de tandhals van een tand
bloot te liggen. Blootliggende tandhalzen zijn
gevoelig en kwetsbaar voor tandbederf.
Deze recessie van het tandvlees kan verschillende
oorzaken hebben:
• Door te hard of onvoorzichtig poetsen;
• Bacteriële ontstekingen in de mondholte;
• De ophoping van tandplak langs de tandvleesrand;
• Een hoog lipbandje;
• Een afwijkende plek van een tand of kies in de
tandboog;
• Irritatie aan het tandvlees na een orthodontische
behandeling.
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De behandeling
De behandeling wordt onder lokale verdoving
uitgevoerd door een gespecialiseerde tandarts/
parodontoloog, werkzaam bij de Kliniek voor
Parodontologie in Amsterdam.
Persoonlijk advies
Maak rechtstreeks een vrijblijvende afspraak bij
de Kliniek voor Parodontologie in Amsterdam.
Tijdens het consult ontvangt u direct een
persoonlijk advies van de specialist wat een
recessiebedekking voor u kan betekenen en wat
de behandeling kost. Sommige zorgverzekeraars
vergoeden de kosten van de behandeling vanuit
een aanvullende verzekering.
Vrijblijvende afspraak maken
U kunt rechtstreeks, zonder verwijzing,
een afspraak maken bij:
Kliniek voor Parodontologie Amsterdam (KvPA)
Weerdestein 117 - 1083 GH Amsterdam
Tel. 020 - 64 60 727
www.kvpa.nl
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