Tandheelkunde: dienstvoorstelling en afspraken
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Binnen de dienst tandheelkunde UZ Leuven worden drie basisopdrachten verenigd: patiëntenzorg, opleiding en onderzoek.

Algemeen

U kunt op de dienst tandheelkunde terecht voor de volgende
consultaties:










algemene tandheelkunde
kindertandheelkunde
patiënten met bijzondere noden
endodontie
restauratieve tandheelkunde
pijn en dysfunctie van het kaakstelsel
parodontologie
orthodontie
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Contact

✗ Voor alle consultaties moet de patiënt eerst een afspraak
maken. De dienst tandheelkunde is elke werkdag, behalve
op feestdagen, bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur, via tel.
016 33 24 80.
Behalve de afdeling parodontologie, deze is te bereiken
van 8.30 tot 17.00 uur, via tel. 016 33 24 83.
✗ De dienst tandheelkunde bevindt zich op campus SintRafaël, Kapucijnenvoer 33 in Leuven.
✗ De inschrijving van patiënten gebeurt centraal in de inkomhal van campus Sint-Rafaël, waarna de patiënt verder wordt
verwezen naar de juiste verdieping.
✗ Website: www.uzleuven.be/tandheelkunde
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 ALGEMENE TANDHEELKUNDE
Algemene raadpleging – studentenkliniek
In het kader van de opleiding tot tandarts worden basisbehandelingen uit de algemene tandheelkunde (controles, reinigingen, vullingen,
protheses …) uitgevoerd door studenten onder supervisie.

Diagnostische kliniek
Wanneer een patiënt voor algemene tandzorg voor de eerste keer
op consultatie komt of als het een halfjaarlijkse controle betreft,
krijgt hij altijd eerst een afspraak op de diagnostische kliniek (DKL).
Dit gebeurt op verwijzing van een (tand)arts of op eigen initiatief van
de patiënt.
De patiënt wordt onderzocht en, afhankelijk van het behandelplan,
verwezen naar de studentenkliniek of de gespecialiseerde discipline.
Voor sommige disciplines of behandelingen bestaan wachtlijsten. In
dat geval wordt de patiënt gebeld zodra een afspraak mogelijk is.

Urgentiekliniek
Voor urgenties kunnen patiënten elke werkdag op afspraak komen
tussen 8.30 tot 16.30 uur (= laatste afspraak) op de tandheelkundige urgentiekliniek (TUK). Na het oplossen van het acute probleem
wordt de patiënt voor de verdere behandeling terug verwezen naar
zijn behandelende tandarts.
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Wachtdienst tandheelkunde
Indien zich een urgentie voordoet in het weekend of op feestdagen,
contacteert de patiënt de regionale wachtdienst (bereikbaar tussen
9 en 18 uur): tel. 0903 399 69, e-mail www.tandarts.be/wachtdienst.
Daarbuiten kunnen patiënten zich in het geval van trauma of
nabloedingen melden op de spoedgevallendienst van campus Gasthuisberg. De patiënt wordt er gezien door een spoedarts die, indien
hij dit nodig acht, de tandarts oproept.

 KINDERTANDHEELKUNDE
 PATIËNTEN MET BIJZONDERE NODEN
Op de eenheid kindertandheelkunde en patiënten met bijzondere
noden wordt zorg verleend aan kinderen en volwassenen die bijzondere expertise en/of infrastructuur vereist. De voornaamste
redenen van doorverwijzing zijn ontwikkelingsstoornissen van het
gebit, tandtrauma, angst en coöperatieproblemen, mentale/fysieke
beperking of medische aandoeningen met een impact op de tandheelkundige zorgverlening.
De patiënt wordt doorverwezen door de eigen perifere (tand)arts
of een dienst binnen UZ Leuven. De behandeling wordt tijdelijk
geheel of gedeeltelijk overgenomen. Voor de overige tandheelkundige zorgen en verdere opvolging wordt de patiënt terug verwezen
naar de eigen (tand)arts. Zo kunnen we de zorgverlening op onze
eenheid in optimale omstandigheden blijven garanderen en de
wachttijden reduceren. Er wordt een verwijsbrief meegegeven met
aanbevelingen voor verdere behandeling en opvolging en eventueel
te nemen voorzorgen.
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Verkiest de patiënt om toch binnen UZ Leuven verder opgevolgd te
worden, dan kan dit ofwel op de algemene raadpleging (studentenkliniek) ofwel op een privéraadpleging.

Voor afspraken en meer informatie kunt
u terecht op het algemene telefoonnummer 016 33 24 80.

 ENDODONTIE
De eenheid endodontie richt zich op het stellen van de diagnose,
het voorkomen en behandelen van ziekten aan één of meerdere
(wortel)kanalen of wanneer de tandzenuw is aangetast door tandbederf. Complexe endodontische behandelingen en herbehandelingen gebeuren dikwijls onder microscopie en gaan vaak gepaard met
bijkomende beeldvormingstechnieken (Cone-Beam CT, echograﬁe,
panoramische opnames).
Wanneer een patiënt wordt doorverwezen door de eigen tandarts,
wordt hem gevraagd een verwijzingsformulier in te vullen en daarbij
de verwijsbrief en eventuele radiologische klinische beelden toe te
voegen. De patiënt ontvangt dit verwijzingsformulier van het contactcenter of de behandelaar. De behandelaar neemt contact op met
de patiënt om een afspraak te maken.
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 RESTAURATIEVE TANDHEELKUNDE
De discipline restauratieve tandheelkunde spitst zich toe op:

✔ Adhesieve restauratieve tandheelkunde
behandeling met adhesieve restauraties – vervaardiging aan de stoel
• directe tandrestauraties (vullingen) na cariës, trauma en/of slijtage
• semi-directe CAD-CAM tandrestauraties (partiële kronen)
• vorm- en kleuroptimalisatie (tandbleken, diasteemsluiting, beetverhoging …)
• porseleinen veneers (facetten) op fronttanden
✔ Prothetische tandheelkunde
behandeling met indirecte restauraties en prothesen – vervaardiging in het lab
• indirecte restauraties op tanden en implantaten (kronen en
bruggen)
• uitneembare protheses, ook op tanden en implantaten (overkappingsprothese)
• maxillofaciale prothetiek (enkel intra-oraal)
✔ Ongewenste reacties op biomaterialen
diagnose en advies in het geval van ongewenste reacties op tandheelkundige materialen zoals allergie, fysische of toxische reacties

Intake van patiënten op de eenheid restauratieve tandheelkunde verloopt via de diagnostische kliniek of op doorverwijzing van externe
tandartsen of andere afdelingen in UZ Leuven. Indien nog een restauratief behandelplan opgesteld moet worden, krijgt de patiënt een afspraak voor een eerste consultatie restauratieve tandheelkunde. Tij-
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dens deze eerste consultatie worden alle klinische en radiologische
gegevens van de patiënt verzameld met als doel een behandelplan op
te stellen.
Tijdens een tweede consultatie wordt het behandelplan, inclusief
prijsbestek, besproken. Voor een aantal behandelingen bestaan er
wachtlijsten.
Voor afspraken en meer informatie kunt
u terecht op het algemene telefoonnummer 016 33 24 80.

 PIJN EN DYSFUNCTIE VAN HET KAAKSTELSEL
Deze consultatie richt zich speciﬁek op het behandelen van (chronische) pijn van kaakspieren en kaakgewrichten, of in de mond.
Verder worden ook functieproblemen van het kaakstelsel (kraken
of blokkeren van de gewrichten) aangepakt. De patiënten komen op
verwijzing van tandarts, huisarts of arts-specialist.

Voor afspraken en meer informatie
kunt u terecht op het telefoonnummer
016 33 24 54.
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 PARODONTOLOGIE
De afdeling parodontologie:
✗ richt zich op de diagnose en behandeling van parodontale
aandoeningen die zowel plaque als niet-plaque gerelateerd
kunnen zijn.
✗ heeft een speciﬁeke halitoseconsultatie waarbij aan de
hand van machines de juiste oorzaak en ook een gerichte
therapie voor ademgeur kunnen gegeven worden.
✗ doet aan preoperatieve planning van orale implantaten aan
de hand van Cone-Beam CT.
✗ werkt in het chirurgisch dagcentrum waar, onder lokale
anesthesie, ingrepen worden uitgevoerd zoals lapoperaties,
preprothetische chirurgie, orale implantaten, sinuslifts, botopbouw, gingivatransplantaten …
Speciﬁeke consultaties:
✗ consultatie halitosis: elke vrijdagvoormiddag
✗ consultatie medisch risico: voor patiënten met een medische anamnese waarbij de parodontale behandeling een
bijzondere aanpak vereist
✗ consultatie bijzondere mondzorg: voor oncologische patiënten pre- en postradiotherapie (hoofd- en halstumoren)
De afdeling heeft zelf ook een urgentieconsultatie (elke namiddag)
waar patiënten met een urgent parodontaal probleem terecht kunnen.
Voor afspraken en meer informatie
kunt u terecht op het telefoonnummer
016 33 24 83.
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 ORTHODONTIE
Orthodontie is een discipline die zich niet alleen bekommert om het
rechtzetten van tanden, maar ook om het creëren van een mooie
glimlach bij kinderen en volwassenen. Functie en esthetiek gaan hand
in hand. Ook in de orthodontie staat de wetenschap niet stil: nieuwe evoluties in materialen en technieken volgen elkaar snel op en
worden geïmplementeerd bij de behandelingen.
De adviesraadpleging vindt tweemaal per maand plaats op woensdag.
Een speciﬁeke consultatie voor patiënten met bijzondere noden (bijvoorbeeld schisispatiënten), vindt elke maandag- en donderdagvoormiddag plaats.

Voor afspraken en meer informatie kunt
u terecht op het algemene telefoonnummer 016 33 24 80.
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Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de
dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie
Deze tekst werd opgesteld door de dienst tandheelkunde in samenwerking met de
dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/700784.
Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via
communicatie@uzleuven.be.
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Verantwoordelijke uitgever
UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven
tel. 016 33 22 11
www.uzleuven.be

Als patiënt
kunt u uw afspraken,
facturen en persoonlijke
gegevens ook online
raadplegen via mynexuz.
Surf naar www.mynexuz.be
voor meer informatie.

