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Toelichting bij de medische anamnese 
 

Geachte heer/ mevrouw, 

Wij vragen u vriendelijk om de bijgevoegde medische anamnese in te vullen. In dit formulier worden 

vragen gesteld over uw algemene gezondheid. Het is belangrijk dat u deze vragen beantwoord, omdat 

uw algemene gezondheid van invloed kan zijn op uw mondgezondheid en de tandheelkundige 

behandeling. 

 

1.Wat is een medische anamnese? 

Een medische anamnese is een lijst met vragen over uw gezondheid. 

 

2. Waarom wordt mij gevraagd een medische anamnese in te vullen? 

De medische anamnese is bedoeld om een goed beeld te krijgen van uw algemene gezondheid. De 

gezondheid kan van invloed zijn op uw mondgezondheid en uw tandheelkundige behandeling.  

Bijvoorbeeld: 

- Suikerziekte geeft een grotere kans geven op mondproblemen, zoals schimmels, cariës (gaatjes) 

en tandvleesontsteking (gingivitis en parodontitis). 

- Bloeddrukverlagende medicijnen en antidepressiva geven vaak last van een droge mond, 

waardoor de kans op mondproblemen, zoals cariës (gaatjes) groter is. 

- Bloedverdunners geven een grotere kans op nabloedingen na extracties (verwijderingen van een 

tand of kies). 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de invloed van de algemene gezondheid en het gebruik van 

medicijnen op de mondgezondheid en tandheelkundige behandeling. Het is belangrijk dat u de 

medische anamnese volledig en naar waarheid invult, zodat de tandarts een goede inschatting kan 

maken van de risico’s voor uw persoonlijke situatie. 

 

3. Wie vult de medische anamnese in? 

Alle nieuwe en/of bestaande bezoekers van de praktijk, waarvoor nog niet eerder een medische 

anamnese voor de huidige tandartsenpraktijk is ingevuld. Indien iemand niet zelf in staat is om de lijst in 

te vullen, wordt gevraagd of de wettelijke vertegenwoordiger deze in wil vullen.  
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4. Hoe vaak wordt de medische anamnese ingevuld? 

In principe wordt u gevraagd om de volledige medische anamnese eenmalig in te vullen. Daarnaast 

willen wij u vragen om veranderingen in uw gezondheid en/of uw medicatie aan ons door te geven. Ook 

wordt u regelmatig gevraagd of er nog wijzigingen zijn in de gezondheid. Verder kunt u worden 

gevraagd of u de lijst nogmaals in wilt vullen, als er behoefte is aan meer duidelijkheid over uw 

gezondheid. Dit kan bijvoorbeeld zijn, als er veel veranderd is in uw gezondheid sinds de laatste keer dat 

u de lijst heeft ingevuld. 

 

5. Wat gebeurt er met de gegevens van de medische anamnese? 

De gegevens worden opgeslagen in uw digitale tandartsdossier. De medewerkers van de 

tandartsenpraktijk hebben toegang tot de gegevens. Indien u verwezen wordt naar een collega, zoals 

een kaakchirurg of orthodontist, dan worden uw medische gegevens met de verwijzing meegestuurd. 

Uw gegevens mogen niet zonder uw toestemming worden verstrekt aan derden. 

 

6. Wat gebeurt er als ik de medische anamnese niet invul? 

Indien u de medische anamnese niet invult, kan de tandarts er voor kiezen om geen behandeling uit te 

voeren. De reden hiervoor is, dat de tandarts de risico’s voor uw gezondheid en de kans op complicaties 

(problemen bij de behandeling) zo klein mogelijk wil houden.  

 

7.Waar kan ik terecht met verdere vragen? 

Indien u na het lezen van deze toelichting bij de medische anamnese nog vragen heeft, dan kunt u deze 

stellen aan uw tandarts. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De medewerkers van Tandartsenpraktijk Haarlemmermeer 


