Pijn

De verdoving is na enkele uren uitgewerkt. Tot die tijd
graag voorzichtig zijn met warme dranken of eten. De
lip is dan nog gevoelloos. Napijn is goed te verhelpen
met een pijnstiller, paracetamol is meestal afdoende.
Graag de gebruiksaanwijzing op de bijsluiter volgen.

Verzorging

Laat de wond de eerste dag met rust, dus niet spoelen. De tanden kunnen gepoetst worden. Het wondgebied de eerste vier dagen niet poetsen en later met
een zachte tandenborstel. Het kan zijn dat de hechting
hierdoor losgaat, dat is na vier dagen geen probleem.

Vragen?
Heeft u nog vragen, maakt u zich
zorgen of ontstaan er problemen?
Neem dan contact op met uw
behandelaar.
010 - 200 42 29 (24/7 bereikbaar)
info@kaakchirurgieholland.nl
www.kaakchirurgieholland.nl

Kaakchirurg

Heel. Mooi. Beter.

Locaties
Kaakchirurgie

Capelle a/d IJssel
Hollandsch Diep 63p
2904 EP Capelle a/d IJssel
Rotterdam
Hoogstraat 99a - 103a
3011 PK Rotterdam
Schiedam
Stadserf 90
3112 DX Schiedam
Vlaardingen
Fransenstraat 14a
3131 CC Vlaardingen
Zwijndrecht
Stationsplein 1
3331 LL Zwijndrecht

Ligeren

Vrijleggen van een tand
Vandaag of binnenkort kom je naar de kaakchirurg voor
het vrijleggen van een tand. De kaakchirurg heeft met je
besproken waarom deze behandeling wordt uitgevoerd.
Deze folder is niet bedoeld als vervanging van de mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Zo kun
je alles nog eens rustig nalezen. Mocht je na het lezen
van deze folder nog vragen hebben, kun je die aan de
kaakchirurg of assistente stellen.

Een niet-doorgebroken tand
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Bij een aantal jongens en meisjes van 12 jaar en ouder
breekt de hoektand niet spontaan door. De orthodontist
heeft je doorverwezen naar de kaakchirurg. In de
verwijzing wordt gevraagd om de hoektand, die zich
meestal in het verhemelte bevindt, vrij te leggen en
eventueel te voorzien van een gouden kettinkje of
bracket met metaaldraadje, welke aan de beugel
wordt vastgemaakt. De orthodontische behandeling
kan hiermee mogelijk tot ¾ jaar worden verkort. Een
dergelijke behandeling is natuurlijk niet leuk en een

verhemelteprik is nogal gevoelig. Na de behandeling
is er wat ongemak gedurende twee of drie dagen. De
kaakchirurgische behandeling inclusief de eventuele
röntgenfoto wordt door de zorgverzekeraar vergoed.

De behandeling

Wanneer de tand of kies nog verstopt zit in de kaak zal
de kaakchirurg deze vrijleggen en ligeren. Ligeren is het
aanbrengen van een metalen slotje op de betreffende
tand of kies, zodat de orthodontist deze onder spanning kan laten zakken tot de juiste plaats.

Hoe verloopt de behandeling

De behandeling wordt gedaan onder plaatselijke verdoving. Nadat de verdoving goed is ingewerkt kan de
behandeling beginnen, hiervoor word je gezicht en bovenlichaam afgedekt met een doek.
Wannneer het goed verdoofd aanvoelt wordt er een luikje gemaakt in het tandvlees. Vervolgens wordt de tand
vrijgemaakt van het weefsel eromheen. Dat maakt geluid en mag geen pijn doen. Wanneer de tand vrij ligt,
wordt de bracket erop vastgelijmd. Daarna wachten we
even tot de lijm goed droog is. De bracket is voorzien
van een kettinkje dat door de kaakchirurg tijdelijk wordt
vastgemaakt aan de beugel. Daarna wordt de wond gehecht. De hechtingen lossen na ongeveer 10-14 dagen
vanzelf op. Het is raadzaam om op korte termijn na de
behandeling een afspraak met de orthodontist te maken. De orthodontist kan dan de bracket aan de beugel
vastmaken en de tand op de juiste plaats begeleiden.

Afb. 1 - Vrijleggen van een ingesloten hoektand.

Voorbereiding op de behandeling

Plan geen belangrijke afspraken op de dag van behandeling en de dag erna, dus sporten en etentjes even
uitstellen. De meeste mensen hebben ongeveer twee
tot drie dagen last na een behandeling.
Daarna gaat het geleidelijk aan beter. Zorg dat er een
koelelement klaarligt, zodat je het wondgebied kunt
koelen bij thuiskomst.
Je kunt eventueel een uur voor de behandeling één of
twee paracetamol innemen (lees de bijsluiter voor dosering).

Afb. 2 - Ligeren van een ingesloten hoektand.
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Zorg na behandeling
Zwelling

Door de ingreep kan de lip gaan zwellen. De buitenkant van de lip kan gekoeld worden met een koelelement of een washandje met ijsblokjes, eventueel met
een plastic zakje erin tegen het lekken.
Mocht er een zwelling ontstaan in het gehemelte; was
dan de handen en druk met de duim tegen het gehemelte, zodat het vocht er onderuit kan. Mocht je het
niet vertrouwen of blijft de zwelling na drie dagen toenemen, neem dan contact met ons op.

Mogelijke complicatie

De eerste uren na de behandeling kan het nog een
beetje bloeden. Dit veroorzaakt roodgekleurd speeksel en gaat vanzelf over. Probeer het wondgebied met
rust te laten en er niet aan te zuigen. Bij een nabloeding komt er helderrood bloed direct uit de wond in de
mond, maar dit gebeurt zelden.

