Kosten van de behandeling
U kunt met een door ons opgestelde begroting met bijbehorende codes
bij uw zorgverzekering nakijken wat u vergoed krijgt.
De visie van onze praktijk is dat iedere patiënt weet welk behandelplan
hij/zij de komende jaren kan verwachten. Overleg met uw tandarts wat
uw meerjarenplan is.

Vragen?
Neem dan gerust contact met ons op.

Telefonische bereikbaarheid
Telefoon: 			
Maandag t/m donderdag:
Vrijdag:			

033 - 461 33 34
08.00 -17.30 uur en van 18.30 - 21.00 uur
08.00 -15.00 uur

Buiten deze uren kunt u voor pijnklachten met de spoedlijn bellen.
Telefoonnummer: 		
0900 – 1515.
Via de doktersdienst komt u dan bij de dienstdoende tandarts terecht.

2017-07

Arnhemseweg 6, 4e verdieping • 3817 CH Amersfoort
www.txdejong.nl • balie@txdejong.nl

Het verwijderen van
een tand of kies

De behandeling
Er zal bij u binnenkort een tand of kies of meerdere elementen verwijderd
moeten worden. Deze behandeling wordt altijd onder plaatselijke verdoving
uitgevoerd.
Indien u bloedverdunners gebruikt, wilt u dan met uw arts kortsluiten of
er gestopt moet worden met het medicijn? Bent u onder controle bij de
trombosedienst, wilt u dan aangeven dat op de dag van de ingreep de INR
waarde onder 3.5 moet zijn.

Pijn
De verdoving is na één tot drie uur uitgewerkt en het is normaal dat u dan de
wond voelt. Bij pijn kunt u een pijnstiller zoals paracetamol innemen, het kan ook
zijn dat de tandarts u een pijnstiller heeft voorgeschreven. Volg het advies van
de bijsluiter. Wij raden het af om bloedverdunnende pijnstillers zoals aspirine te
gebruiken.

Eten en drinken
Wij adviseren u om voorafgaand aan de afspraak goed te eten.
Na de behandeling raden wij het nuttigen van warme dranken en gerechten
gedurende de hele dag na de behandeling af. Door het gebruik van warme
vloeistoffen neemt de doorbloeding in de mond toe, wat de kans op een
nabloeding vergroot. Als de verdoving is uitgewerkt, mag u gerust weer
voorzichtig eten en drinken. Wacht altijd met kauwen totdat de verdoving
helemaal is uitgewerkt. Anders bijt u misschien op uw wang of lip.

De eerste 24 uur na de behandeling adviseren wij u:
• rustig aan te doen
• naar behoefte een pijnstiller te nemen.
Volg daarbij het advies van de bijsluiter
• niet te spoelen, drinken mag wel
• geen melkproducten te nuttigen, omdat deze bacteriegevoelig zijn
• geen alcohol te drinken, want dit heeft een bloedverdunnend effect
• niet te roken, alcohol en nicotine vertragen de wondgenezing.

Wondgenezing
Na het verwijderen van een tand of kies is er een wond(je) ontstaan, dat in de
regel na ongeveer tien dagen helemaal dicht zal zijn. De wond geneest het best
wanneer het bloed in de wond goed kan stollen. Lees hiervoor de onderstaande
adviezen aandachtig door.

Spoelen
Spoel uw mond de eerste dag niet, ook niet met water. Dit verwijdert het
gestolde bloed. Na een dag kunt u spoelen met Perio-Aid 0,12%.

Poetsen
Na de behandeling kunt u weer dagelijks poetsen. Wees echter voorzichtig op
de plaats waar de tand en/of kies verwijderd is. Maak met uw tandenborstel
zacht ronddraaiende bewegingen op het tandvlees. Dit stimuleert de
doorbloeding en bevordert de genezing.

Welke klachten kunnen er optreden?
Nabloeding
Na de behandeling dient u 30 minuten op een gaasje dicht te bijten. Zodra dit
gaasje is verwijderd, kan de wond nog een beetje nabloeden. Leg dan nieuwe
gaasjes - die u van ons meekrijgt - tweemaal dubbelgevouwen op de wond. Bijt
daar nog ongeveer een kwartier op. Indien de bloeding niet ophoudt, neemt u
dan contact met ons op.

Koorts
Een beetje koorts na het verwijderen van een tand of kies is normaal. Neem
contact met ons op wanneer de lichaamstemperatuur oploopt tot 39 graden of
meer.

Zwelling
Het kan zijn dat er een lichte zwelling ontstaat. Dit kunt u verminderen door op
de plek waar de tand of kies verwijderd is, met een coolpack of een koude
kompres 5 minuten regelmatig te koelen. De zwelling kan nog tot drie dagen
na de behandeling toenemen. Tevens kan de huid van de wang eerst blauw
(bloeduitstorting) en daarna geel verkleuren. Dit trekt na enkele dagen weg. Blijft
de zwelling toenemen, of krijgt u slikklachten, neem dan contact met ons op.

Ontsteking
Er kan sprake zijn van een ontsteking indien:
• de gevoeligheid na een paar dagen niet afneemt, of duidelijk toeneemt
• u een vieze smaak in de mond krijgt
• de zwelling pas na enkele dagen optreedt.
In dat geval is het verstandig contact met ons op te nemen.

