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VRIJLEGGEN VAN TANDEN EN KIEZEN 
Je hebt een afspraak op een van de poliklinieken van Kaakchirurgie Oost-Nederland voor het vrijleggen van 

tanden of kiezen, die niet vanzelf zijn doorgebroken. In deze folder lees je informatie over deze behandeling..

 

BEHANDELING 

De plaats waar de tand of kies in de kaak zit, wordt 

verdoofd. Daarna haalt de kaakchirurg het 

tandvlees weg en soms wat kaakbot, totdat hij de 

tand of kies ziet. Op de tand of kies maakt hij een 

slotje vast met een draadje. De orthodontist zal het 

draadje gebruiken om de tand of kies op de 

gewenste plaats te laten doorbreken. 

 

NA DE BEHANDELING 

Na de behandeling kunt je last krijgen van de 

volgende klachten: 

‐ Napijn 

‐ Dikke wang 

‐ Temperatuursverhoging 

Deze klachten kunnen de eerste twee dagen 

toenemen maar verdwijnen daarna geleidelijk. 

 

De wond 

Om zwelling van je wang te voorkomen kun je een 

ijszak op de wang leggen of waterijs eten. De 

hechtingen in de wond lossen na ongeveer 2 

weken vanzelf op.  

 

Pijn 

Het is normaal dat je pijn krijgt na de behandeling. 

Neem tegen de pijn een paracetamol. Deze kun je 

kopen bij drogist of apotheek. De plaatselijke 

verdoving is na twee tot vier uur uitgewerkt. Je kunt 

het beste met de pijnstillers beginnen voordat de 

plaatselijke verdoving volledig is uitgewerkt.  

 

Eten, drinken en roken 

De eerste zes uur na de ingreep moet je eten en 

drinken goed laten afkoelen. Om de wond te 

ontzien, kun je de eerste dagen na de ingreep  

 

beter zacht voedsel eten. Roken en 

alcoholhoudende dranken zijn slecht voor de 

wondgenezing. 

 

Mondverzorging 

De wond geneest het beste als het bloed goed kan 

stollen. Spoel daarom de mond de eerste 24 uur 

niet. Raak ook het wondje niet aan met je vingers.  

De dag na de behandeling kunt je je tanden en 

kiezen weer normaal met een zachte tandenborstel 

poetsen. Wees wel voorzichtig in de buurt van de 

wond. Na het poetsen kun je je mond spoelen met 

een mondspoelmiddel, zoals chloorhexidine 0,12% 

(Perio-Aid). Dit hoeft alleen de eerste 5 dagen. 

 

WANNEER MOET IK BELLEN? 

Koorts 

Krijg je de eerste dagen na de behandeling koorts 

(hoger dan 38,5oC)? Neem dan contact op met de 

polikliniek.  

 

Nabloeding 

Soms treedt een nabloeding op. Een wondje in de 

mond geeft altijd een spoortje bloed. Opgelost in 

speeksel lijkt dit al gauw veel. Bijt in dit geval 

gedurende 30 minuten krachtig op een gaasje. 

Vertrouwt u het niet? Neem dan contact op met de 

polikliniek. 

 

Toename pijn 

Twee tot vier dagen na de behandeling kan er 

toename van pijn optreden bij de wond. Deze pijn 

gaat gepaard met een vieze smaak en een vieze 

geur. Neem in dit geval contact op met de 

polikliniek. 
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VEEL GESTELDE VRAGEN 

Wanneer kom ik in aanmerking voor de 

behandeling? 

Je komt in aanmerking voor deze behandeling 

wanneer je tanden of kiezen hebt die niet 

doorgebroken zijn. Je hebt wel een verwijzing van 

je tandarts of orthodontist nodig. 

 

Doet de behandeling pijn? 

De behandeling zelf doet geen pijn. De plaats waar 

de kies verwijderd wordt, wordt immers verdoofd. 

Na de behandeling kun je wel pijn krijgen. Hiervoor 

neem je pijnmedicatie. 

 

Moet ik de kosten zelf betalen? 

Soms wel en soms niet. Dit is afhankelijk van uw 

zorgverzekering. Je kunt deze vraag het beste voor 

de behandeling stellen aan je zorgverzekeraar. 

Dan weet je waar je aan toe bent. 

 

VRAGEN EN CONTACT 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? 

Neem dan contact op met Kaakchirurgie Oost-

Nederland. 

Op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur: 

telefoon 088 708 33 80 

Buiten deze tijden/spoed: 

‐ ZGT Almelo, telefoon 088 708 78 78 

‐ MST Enschede, telefoon 053 487 20 00 

 

 

 

 

Kiezen voor Kaakchirurgie Oost-Nederland 

betekent kiezen voor specialistische zorg van hoge 

kwaliteit. Kwaliteit van uw leven én goede kwaliteit 

zorg. De deskundige artsen en medewerkers 

nemen uw klachten serieus. Samen met u bekijken 

ze de mogelijkheden en oplossingen die bij u 

passen! In elke locatie staat de modernste 

technologie tot hun beschikking. Zodat u verzekerd 

bent van de beste zorg. 
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