Informatie van uw tandarts of mondhygiënist

Gezondheidsscore
van uw tandvlees (DPSI)

Uitleg tandvlees

De gezondheidsscore
van uw tandvlees
Uw tandvlees is een belangrijk onderdeel
van uw gebit.
Waar staat DPSI voor?
DPSI staat voor Dutch Periodontal Screening Index,
waarmee de tandvleesconditie in kaart gebracht
wordt. De mond is in zes gebieden verdeeld, waarbij
uw behandelaar een score geeft per gebied.
De meting wordt gedaan met een pocketsonde.
Dit is een instrument met een millimeterverdeling.
De behandelaar laat het instrument rustig onder het
tandvlees zakken en kijkt hoe het tandvlees reageert.
Deze informatie wordt gebruikt om de score te
bepalen. Bij de meting wordt gekeken of er
symptomen zijn van een tandvleesontsteking.
Denk hierbij aan bloedingen en de aanwezigheid
van tandplaque.
DPSI-Score*

*In te vullen door de behandelaar.
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Risico’s van een slechte mondhygiëne
Onvoldoende mondhygiëne kan gebitsrisico’s
met zich meebrengen. Daarnaast kan een
aandoening in uw lichaam de kwaliteit van uw
gebit en tandvlees beïnvloeden. Daarom raden
wij mensen met hart- en vaatziekten, diabetici,
maar ook zwangere vrouwen aan om regelmatig
een mondhygiënist te bezoeken.

Heeft u na het lezen van de informatie nog
vragen? Vraag het uw tandarts of mondhygiënist.

