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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Informatie over
trekken van tand/kies
Dagbehandeling / Kort verblijf
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Inleiding
Er zal binnenkort bij uw kind een tand/kies of meerdere tanden/ kiezen 
getrokken moeten worden. In deze folder willen wij u uitleg geven over de 
voorbereiding op de operatie en de nazorg.
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Het trekken van tanden of kiezen
Tanden en kiezen worden om verschillende redenen weggehaald.
De meest voorkomende redenen zijn acute of chronische zenuwontsteking 
of ontsteking van het tandvlees (parodontium). Andere redenen zijn 
tandbederf, een teveel aan tanden of kiezen en slecht op elkaar 
aansluitende boven- en onderkaak.
Het aantal tanden en kiezen dat in één behandeling kan worden getrokken, 
hangt af van het behandelplan en de gezondheid van uw kind.

Operatie
Deze operatie gebeurt onder volledige anesthesie. Dit betekent dat uw kind 
tijdens de operatie slaapt. De tanden/ kiezen worden chirurgisch 
verwijderd.
Om infecties te voorkomen wordt soms antibiotica gegeven.
Om pijn te voorkomen krijgt uw kind pijnstilling voorgeschreven die u uw 
kind de eerste 48 uur na de operatie op de afgesproken tijden dient te 
geven.

Voor algemene informatie rondom de opname is het belangrijk dat u 
onderstaande folders voor de opname leest. De folders heeft u 
ontvangen op de preoperatieve polikliniek.

Folders voor kinderen:
• Uw kind op de dagbehandeling (informatie voor ouders).
• Pijnstilling en eten / drinken voor de operatie: zie anesthesiefolder.
• Bij gaatjes (cariës) : Samenwerking met Centrum van Jeugd en Gezin
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Nazorg
Na de operatie is het belangrijk dat u onderstaande informatie goed 
doorleest en de adviezen goed opvolgt.
Uw kind moet minimaal tot twee uur na de ingreep in het ziekenhuis blijven.

Het is belangrijk dat uw kind:
• niet aan de wond komt;
• niet de mond spoelt de eerste 24 uur;
• voldoende (ijs) water/ gekoelde dranken drinkt;
• geen hete dranken / of eten gebruikt tijdens de verdoving.

Nabloeden
Een beetje nabloeden uit de wond is normaal; u ziet dan rood gekleurd 
speeksel dat lijkt op bloed. Dit kan soms tot 48 uur duren. Als een echte 
bloeding (helderrood!) niet vanzelf stopt, dan brengt u een opgevouwen 
vierkant nat gaasje (vooral geen watten) op de wond, waarop uw kind 
gedurende een uur stevig bijt.  Zit de wond onder de lip of onder de wang , 
dan moet u een uur stevig met de vinger op het gaasje drukken en dit 
steeds herhalen. Blijft de wond toch bloeden dan kunt u telefonischu u het 
ziekenhuis bellen.

IJsblokjes
U kunt uw kind af en toe een waterijsje laten eten.
Verder kunt u een plastic zakje met wat ijsblokjes in een washandje doen en 
dit  10 minuten aan de buitenkant tegen de wang of lip houden.
Dit herhaalt u om de 10 minuten, om de zwelling zoveel mogelijk tegen te 
gaan.
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Zwelling van lip of wang
Een zwelling van lip of wang of een blauwgele verkleuring is normaal, net 
zoals een temperatuursverhoging tot 39 graden. Ook kan het kind de mond 
vaak niet normaal openen. Dit komt door de zwelling.
De zwelling neemt vaak na 3 tot 4 dagen weer af.

Als de zwelling niet afneemt, maar:
• de zwelling toeneemt;
• uw kind ernstig kloppende pijn houdt (die niet met de voorgeschreven 

tabletten is te onderdrukken);
• hoge koorts krijgt (39 graden of hoger);
• uw kind slikklachten krijgt,
neemt u dan geen contact op met uw huisarts of tandarts, maar telefonisch 
met de polikliniek Kaakchirurgie.

Cariës (gaatjes)
We zullen met u de oorzaak van de gaatjes bespreken en u advies geven 
voor de nazorg.
Na de ingreep zal de medisch pedagogische zorg met u daar over in 
gesprek gaan en  zo nodig een overdracht doen naar het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG).

Polikliniek Kaakchirurgie (kantooruren)
T 010 297 53 20

Algemeen nummer Ikazia Ziekenhuis (buiten kantooruren)
T 010 297 50 00
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Hechtingen
De meeste wonden worden gehecht. Er is hechtdraad gebruikt dat vanzelf 
binnen 2 à 3 weken oplost.

Eten
In de meeste gevallen kunt uw kind na de eerste dag normaal eten en 
drinken geven.
De meeste patiëntjes willen graag zacht voedsel.

Mondhygiëne en tanden poetsen
Zeer belangrijk voor een goede wondgenezing is het goed schoonmaken 
van de mond en van de wonden. Dus moet uw kind normaal tandenpoetsen 
direct na de maaltijden, ook aan de kant waar uw kind is geholpen. 
Voorzichtig ook de wond masseren met een zachte tandenborstel. De wond 
zelf kan ook worden schoongemaakt door voorzichtig te deppen met een 
dubbelgevouwen verbandgaas, gedoopt in lauw zout water.
Als de kaakchirurg een mondspoelmiddel heeft voorgeschreven, moet uw 
kind dat vanaf de dag na de operatie gebruiken.

Wij wensen u en uw kind een goed verblijf in ons ziekenhuis.

Als u na het lezen van deze informatiefolder nog vragen heeft belt u dan 
met de polikliniek Kaakchirurgie.

Polikliniek Kaakchirurgie (kantooruren)
T 010 297 53 20
www.ikazia.nl
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