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Inleiding 

Vandaag is bij u de ontsteking aan een wortelpunt van een tand of kies operatief 

behandeld. Daarvoor is aan de zijkant van uw kaak het tandvlees losgemaakt. 

Vervolgens zijn de ontstoken wortelpunt en het ontstoken weefsel eromheen 

verwijderd. Tenslotte is het wortelkanaal steriel gevuld en is het tandvlees weer 

teruggelegd en gehecht. Deze hechtingen zullen na verloop van tijd vanzelf oplossen.  

Pijn 

De verdoving is na 2 tot 3 uur uitgewerkt. Tot die tijd moet u oppassen met het 

nuttigen van hete dranken of spijzen en voorkomen dat u op de ongevoelige lip, tong 

of wang bijt.  

Daarna kunt u pijn krijgen, die echter goed is te bestrijden met pijnstillende 

middelen. U heeft hiervoor een recept meegekregen. Lees ook de bijsluiter van dit 

geneesmiddel! 

Zwelling 

Na de ingreep kan de wang of lip flink gaan zwellen. Dat is een normaal gevolg van de 

ingreep. De zwelling is het sterkst na twee dagen en wordt dan vanzelf minder, om 

tenslotte geheel te verdwijnen. 

De zwelling wordt minder sterk wanneer u, zodra u thuis bent, een plastic zakje met 

ijsblokjes op uw wang of uw lip legt. Steeds gedurende vijf minuten er op en dan 

weer vijf minuten er af. Dit doet u in totaal gedurende 1 à 2 uur.  

Zonnewarmte dient vermeden te worden. 

Nabloeding 

De eerste uren na de ingreep kan de wond nog een beetje bloeden. Dit gaat meestal 

vanzelf over. Wanneer de wond na enige uren nog blijft bloeden moet u het volgende 

doen:  

• Neem een gaasje of een schone zakdoek en maak daarmee uw mond schoon en 

droog. Zeker niet spoelen!  

• Neem daarna een tweede gaasje en vouw dit in elkaar of leg een knoop in de 

zakdoek. Het opgevouwen gaasje of de knoop legt u tegen de wond en houdt dat 

er minimaal een half uur stevig tegen aangedrukt. Het gaat erom, dat er druk op 

de wond wordt uitgeoefend, waardoor de bloeding stopt. 

Verdere verzorging 

• Om nabloeden te voorkomen is het beter de eerste dag na de ingreep de mond 

zo weinig mogelijk te spoelen. Echter vanaf 24 uur na de behandeling dient u 

tweemaal per dag ’s ochtends en ’s avonds na de maaltijd te spoelen met Perio-

aid. Let op, dit mag u alleen doen als er geen nabloeding is opgetreden! 
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• Schoonhouden van de mond is belangrijk voor een snelle en goede genezing. 

Daarom moet u wel uw gebit poetsen, doch wees een beetje voorzichtig in de 

buurt van de wond.  

• Het is beter de eerste vijf dagen niet te roken en geen alcohol te drinken. Dit 

vertraagt de wondgenezing.  

• Er zijn geen beperkingen wat betreft het eten en drinken. 

• Op de plaats waar de ontsteking is weggehaald, groeit na enige tijd het bot weer 

in. Het is aan te raden na een half jaar een controlefoto te laten maken, zodat we 

kunnen beoordelen of de genezing goed is verlopen. 

Wanneer bellen 

U dient contact met ons op te nemen als: 

• U koorts krijgt boven de 39°C.  

• Na 4 of 5 dagen de zwelling van wang of lip of de pijn niet afneemt of juist 

toeneemt. 

• De wond ondanks uw voorzorgen blijft bloeden 

 

Wanneer u vragen heeft of zich ongerust maakt, kunt u altijd bellen, liefst vóór 10.00 

uur. 

 

Mogelijke complicatie 

De wortels van de kiezen in de onderkaak staan soms in nauwe relatie tot de zenuw 

die het gevoel verzorgt in de tanden en kiezen, tandvlees, lip en kin. Hierdoor kan 

(uiterst sporadisch) na de wortelpuntbehandeling een meestal tijdelijke 

gevoelsstoornis in de lip en kin ontstaan.  
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Geef uw mening! 

Deel uw ervaring over Zuyderland Medisch Centrum op 

www.ZorgkaartNederland.nl, een onafhankelijk kwaliteitsplatform voor de zorg. 

Op basis van uw ervaring kunnen wij onze zorgverlening verder verbeteren. 

 

 

Bijzonderheden 

 

Behandeldatum : _____________________ 

 

Controlemaand : _____________________ 

 

 

 

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 

Meldpunt Oost 45 

Informatienummer 088 - 459 7789 

Afsprakennummer 088 - 459 7790 

 

Spoedpost / Spoedeisende hulp (SEH) 

Telefoon: 088 – 459 7876 

 

Internet 

www.zuyderland.nl 

 


