Wat is parodontologie?
Parodontologie betekent letterlijk: de leer (=logie) van hetgeen de tanden (=donto)
omringt (=paro). Dit zijn het kaakbot, het tandvlees en het parodontale ligament (de
groep vezels die de tand in de tandkas vasthouden).
Hoe ziet gezond tandvlees eruit?
Gezond tandvlees heeft een roze kleur en ligt stevig om de tanden en kiezen.
Gezond tandvlees is vastgehecht aan de tanden en kiezen; alleen bij de rand van het
tandvlees zit een smalle, ondiepe ruimte tussen het tandvlees en de tanden en
kiezen. Deze ruimte wordt een pocket genoemd en is bij gezond tandvlees hooguit 3
mm diep. Gezond tandvlees bloedt niet bij het poetsen en het schoonmaken tussen
de tanden met bv. tandenstokers of het eten.
Hoe ziet ontstoken tandvlees eruit?
Ontstoken tandvlees kan rood, slap en gezwollen zijn. Ook kan het gaan bloeden bij
het poetsen of het eten. Maar deze verschijnselen zijn lang niet altijd aanwezig. Dus
als uw tandvlees niet gaat bloeden bij het poetsen of eten, wil dat nog niet zeggen
dat het tandvlees gezond is.
De tandarts of mondhygienist kan tandvleesontsteking opsporen met een z.g.n.
pocketsonde. De pocketsonde wordt hiertoe in de pocket , de smalle ruimte tussen
het tandvlees en de tanden en kiezen, geschoven; als daarbij bloeding optreedt, is
het tandvlees ontstoken.
Hoe ontstaat tandvleesontsteking?
In de mond zitten ontelbare hoeveelheden bacterien. Die bacterien, het gaat om vele
verschillende soorten, hechten zich vast aan de tanden en kiezen. De laag bacterien
op de tanden en kiezen heet tandplaque. Tandplaque is zacht en kleverig en heeft
een witte of gele kleur. Daardoor is het moeilijk te zien. De bacterien in de
tandplaque veroorzaken tandvleesontsteking. Ook gaatjes worden trouwens
veroorzaakt door tandplaque.
Tandplaque kan op den duur verkalken en wordt dan tandsteen genoemd.
Is tandvleesontsteking schadelijk?
Het blijkt dat de meeste mensen de tandplaque niet goed verwijderen van de tanden
en kiezen. Daardoor hebben de meeste mensen tandvleesontsteking.
Gelukkig richt de tandvleesontsteking meestal geen schade aan het tandvlees of aan
het kaakbot dat daaronder zit. In dat geval wordt de ontsteking van het tandvlees
gingivitis genoemd.
Bij een beperkte groep mensen richt de tandvleesontsteking op en duur wel schade
aan. Eerst laat het tandvlees los van de tanden en kiezen. De pocket, de smalle
ruimte tussen tandvlees en tanden en kiezen, wordt daardoor dieper. In deze
verdiepte pocket vormt zich weer een laagje tandplaque en vaak ook tandsteen. Zo
gaat de ontsteking de diepte in en bereikt het kaakbot. Het kaakbot, waar de tanden
en kiezen in vastzitten, wordt daardoor afgebroken.
Deze vorm van tandvleesontsteking heet parodontitis.
Door parodontitis kan er uiteindelijk zoveel kaakbot verloren gaan dat de tanden en
kiezen los gaan staan en tenslotte uitvallen.

