
 

Checklist Cosmetische mondzorgbehandeling 
 

U heeft interesse in een cosmetische mondzorgbehandeling in onze 
praktijk. Deze behandeling is medisch niet noodzakelijk, maar zorgt 
ervoor dat de mond er mooier uitziet. Het is belangrijk dat u goed 
nadenkt over deze behandeling. U ontvangt van ons uitgebreide 
informatie over de verschillende mogelijkheden. Gebruik deze checklist 
om te controleren of u alle informatie over de behandeling heeft 
ontvangen én begrepen.  
 

1 Wensen en verwachtingen bespreken 
Tijdens de eerste afspraak bespreekt u met de tandarts uw wensen. Wat ziet u graag 

anders en welk resultaat verwacht u? De tandarts legt u uit welke verschillende 

behandelmogelijkheden er zijn, passend bij uw persoonlijke situatie.  

 Wensen en verwachtingen bespreken 

 Informeren over gezondheid en medicijngebruik 

 Bespreken verschillende behandelmogelijkheden 

 

2 Informatie over behandelingen verzamelen 
Na het bespreken van de behandelmogelijkheden weet u misschien al welke 

behandeling(en) u wenst. De tandarts vertelt u meer over deze behandelingen en waar u 

op moet letten. Deze informatie krijgt u ook mee naar huis. Deze punten over de 

behandeling worden in ieder geval met u besproken:  

 Totaal aantal afspraken 

 Voorlichting over levensduur en 

eventuele garantie 

 Risico’s en complicaties 

 Voor- en nadelen 

 Verwachte eindresultaat 

 Hersteltijd en nazorg 

 Totale kosten 

 Wie voert de behandeling uit? 

 

3 Nadenken over behandeling(en) 
U heeft veel informatie ontvangen over de cosmetische behandeling(en). Lees de 

informatie thuis nog eens rustig door en denk minstens een week na over uw plannen. 

Neem gerust nog een keer contact op met de praktijk als u vragen heeft. Bespreek uw 

plannen ook met familie of vrienden en vraag wat zij ervan vinden. Controleer bij uw 

zorgverzekeraar of u (een deel van) de behandeling vergoed krijgt.  

 Informatie rustig doorlezen en laten bezinken 

 Bespreken met familie of vrienden 

 Navragen bij zorgverzekeraar of behandeling (deels) vergoed wordt 

 

4 Voorkeur bespreken met de tandarts 
U heeft zorgvuldig nagedacht over de cosmetische mondzorgbehandeling en weet welke 

behandeling u het liefst wilt. Bespreek dit met uw tandarts. Soms kan dat telefonisch, 

maar bij uitgebreide(re) behandelingen maken we een afspraak. De tandarts neemt de 

eerdere punten 1 tot en met 3 nog een keer met u door. Na het bespreken van de 

behandeling maken we ook de vervolgafspraken. 

 Aangeven welke behandeling u wenst 

 Behandeling doorspreken met de tandarts 

 Afspraken maken 

 



 

5 Behandeling 
Ook als de behandeling gestart is, kunt u vragen stellen aan de tandarts. Andersom vragen 

we u ook om regelmatig mee te kijken. Bijvoorbeeld om te vragen of u tevreden bent over 

de kleur en vorm van de (tijdelijke) kroon of facing. Het is slim om dit, voordat de kroon of 

facing definitief is vastgezet, ook na te vragen bij familie of vrienden. Als de kroon of facing 

eenmaal definitief vastzit, dan kan de kleur en vorm niet meer gewijzigd worden. 

 Zelf meekijken met kleur en vorm 

 Aan anderen vragen wat zij van de kleur en vorm vinden 

 

6 Na behandeling 
Als uw cosmetische mondzorgbehandeling klaar is, zien we u graag nog een keer terug in 

de praktijk. Tijdens deze afspraak beoordelen we samen de behandeling en controleren we 

nog een keer het eindresultaat. Heeft u eerder dan de geplande afspraak vragen, twijfels of 

pijnklachten? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de praktijk. 

 Afspraak maken  

 

 

 


