
Informatie van uw tandarts

Terugtrekkend tandvlees 
(Gingivarecessie)



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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een probleem worden
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Voor de behandeling Na de behandeling

De gevolgen 
Als het tandvlees terugtrekt, komt 
de tandwortel bloot te liggen.  
Dit tandbeen is zachter dan tand-
glazuur, waardoor er sneller gaatjes 
kunnen ontstaan. Omdat de uitlo-
pers van de tandzenuw zich in het 
tandbeen bevinden, is het tand-
been niet beschermd en daardoor 
gevoeliger voor warm, koud, zoet of 
zuur. Tandenpoetsen kan gevoeliger 
worden, waardoor de blootliggen-
de tandhals moeilijker schoon te 
houden is. De wortel is ook anders 
van kleur dan het tandglazuur en 
verkleurt sneller, waardoor het er 
niet altijd even mooi uitziet.

De oplossing 
Een recessiebedekking kan een 
oplossing bieden om terugtrekkend 
tandvlees te herstellen.  
Deze behandeling wordt door een 
parodontoloog uitgevoerd bij de 
Kliniek voor Parodontologie in 
Amsterdam. 
Het teruggetrokken tandvlees 
herstelt niet uit zichzelf.  
Hiervoor is een behandeling nodig.  
De parodontoloog kan in sommige 
gevallen een recessiebedekking 
uitvoeren. Met behulp van 
micro  chirurgie wordt een stukje 
tandvlees getransplanteerd, waar
mee de recessie voor een deel of 
helemaal bedekt wordt.



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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