
Informatieformulier  

Informed Consent afzien van (vervolg) parodontale behandeling  

 

Beste heer/mevrouw,  

Dit schrijven is bedoeld als bijlage met betrekking tot het informed consent.  

Patiënten moeten volgen het Nederlandse gezondheidsrecht toestemming geven voor medische 

behandeling. Dit betekent echter ook dat u als patiënt de mogelijk heeft om te besluiten een 

geadviseerde behandeling niet door te laten gaan of tussentijds te stoppen.  

Bij mij als mondhygiënist ligt de verplichting u te informeren over alle eventuele nadelige gevolgen van 

niet behandelen. Het is belangrijk dat ik deze informatieplicht uitvoer en documenteer, zodat ik niet op 

een later moment aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die door het niet behandelen aan 

uw gebit is ontstaan.  

Met het ondertekenen van dit formulier geeft u aan op de hoogte te zijn van de mogelijke consequenties 

van uw keuze. 

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

Joyce van Loon, Mondhygiënist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informed consent formulier afzien van (vervolg) parodontale behandeling  

 

Hierbij verklaar ik: …………………………..…………………………..  

 

Dat bij mij door mondhygiënist J.P.M van Loon parodontitis is geconstateerd.  

Als gevolg hiervan kunnen er tanden en kiezen los gaan staan / al dan niet verloren gaan . 

De mondhygiënist heeft mij voldoende uitgelegd wat de consequenties hiervan zijn voor de toekomst 

van mijn gebit en de risico’s voor de algemene gezondheid.  

Om het proces van weefselafbraak tot stilstand te brengen is er professionele behandeling volgens het 

Paro-protocol nodig (non-chirurgische therapie).   

Daarnaast is consequente dagelijkse mondhygiëne en regelmatige nazorg (3-4-6 maandelijks) een zeer 

belangrijke bijdrage voor een goed behandelresultaat. 

Door het nemen van deze beslissing, waarbij ik afzie van noodzakelijke , geadviseerde behandeling 

conform het Paro-protocol, of de noodzakelijke behandeling conform het Paro-protocol tussentijds wil 

stoppen, ben ik mij ervan bewust dat;  

- Het uitsluitend verwijderen van oppervlakkig tandsteen en aanslag onvoldoende is om de parodontitis 

tot stilstaan te brengen.  

- Dat de huidige tandvleesontsteking zonder (verdere) behandeling zal voortschrijden met negatieve 

gevolgen voor het steunweefsel van het gebit.  

- Dat door afbraak van het kaakbot, als gevolg van een voortschrijdende tandvleesontsteking, de tanden 

en kiezen los kunnen gaan staan en er uiteindelijk uit kunnen vallen.  

De risico's van het niet aangaan van de volledige behandeling conform het Paro-protocol worden door 

mij aanvaard. Wanneer ik beperkte behandeling (reinigen boven de pockets + polijsten ) wil ondergaan 

ben ik er van op de hoogte dat de situatie rondom mijn tanden en kiezen zou kunnen verergeren.   

Na het hier bovenstaande zorgvuldig doorgelezen te hebben, teken ik hierbij voor:  

Het afzien van de noodzakelijke behandeling conform het Paro-protocol of het tussentijds stoppen van 

de noodzakelijke behandeling conform de richtlijnen en adviezen.  

 

 

 

 

Datum en plaats:   ___________________________________________________  

Handtekening:       ___________________________________________________ 


