Informatie van uw tandarts

Verdoving

Verdoving

Behandeling met
verdoving

Een tandartsbehandeling hoeft niet vervelend of
pijnlijk te zijn.

Er zijn verschillende middelen om uw bezoek aan de
tandarts op een ontspannen, comfortabele manier
te laten verlopen. Voor sommige behandelingen is
een plaatselijke verdoving noodzakelijk.
Wie mag er een verdoving geven?
De tandarts en mondhygiënist zijn de enigen die
een zelfstandige bevoegdheid hebben om een
verdoving toe te dienen. Hij/zij kan deze taak echter
wel delegeren aan een tandarts- of preventieassistent. De tandarts dient wel in de praktijk aanwezig
te zijn wanneer het toedienen van de verdoving is
overgedragen.

Een verdoving is aan te raden bij cariës (gaatjes), een
wortelkanaalbehandeling, behandeling aan wortelpuntontsteking, het aanleggen van een kroon en het
trekken van tanden en kiezen.
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Is lokale verdoving veilig?
Elke medische en tandheelkundige ingreep heeft een
gering risico. Dit geldt ook voor een lokale verdoving. De
kans dat er bij het toepassen van lokale verdoving bijwerkingen optreden, is echter uiterst klein.
Wanneer er bijzonderheden optreden, dan neemt uw
behandelaar passende maatregelen en worden de
bijzonderheden vastgelegd in uw patiëntendossier.
Wat kunt u zelf doen?
Uw behandelaar zal wijzigingen in uw gezondheid en uw
medicijngebruik periodiek met u bespreken. De daarbij
gesignaleerde veranderingen worden in uw dossier opgenomen. Wij vragen u alle veranderingen aan ons door te
geven. Daarbij hoort ook het melden van een
zwangerschap. Een zwangerschap hoeft niet in alle
gevallen een reden te zijn om af te zien van het geven van
lokale verdoving.

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

