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INLEIDING

Na overleg met uw tandarts is besloten om de 
tanden van uw zoon of dochter onder narcose te 
laten behandelen. In deze folder vindt u meer 
informatie over deze behandeling.

BEHANDELPLAN

Uw tandarts heeft u doorverwezen omdat hij/zij de 
behandeling niet kan uitvoeren in de stoel wegens 
een te uitgebreid behandelplan en de jonge leeftijd 
van uw kind. Tijdens de consultatie zal onze 
kindertandarts in de mond van uw zoon of dochter 
kijken en zal er besproken worden wat er precies 
moet gebeuren.
 
Operatie

Aan het begin van de operatie kan één van de 
ouders van de patiënt mee tot het kind slaapt. 
Wanneer het kind na de operatie in de 
ontwaakruimte toekomt, mag de ouder er opnieuw 
bij.

De tanden van de patiënt worden tijdens de 
behandeling gevuld met wit vulmateriaal en 
eventueel worden stalen kronen gebruikt bij 
uitgebreid tandbederf. Wanneer er tanden 
verwijderd worden tijdens de operatie, zal een 
verteerbare hechting worden gebruikt.

NA DE OPERATIE

Pijn

Indien er tijdens de behandeling geen tanden 
verwijderd werden zal uw zoon of dochter geen pijn 
ervaren. Wanneer er wel tanden verwijderd werden 
en de patiënt pijn heeft mag u Nurofen® siroop of 
Perdolan® siroop toedienen volgens het gewicht van 
uw kind.

Eten en drinken

Meteen na de ingreep is er in principe geen probleem 
om te eten of te drinken. Wanneer er tanden 
verwijderd werden en uw zoon of dochter toch last 
heeft, kan hij of zij zich best beperken tot zachte 
voeding. Geleidelijk aan zal de patiënt weer normaal 
kunnen eten.

Nabloeding

Wanneer er tijdens de ingreep een tand verwijderd 
werd, kan de wond tot 24 uur daarna nog bloed 
nasijpelen. Dit komt slechts beperkt voor.

Wanneer er toch nabloeding zou optreden kan u best 
volgende adviezen opvolgen:

• Neem een compresje of een schone zakdoek;
• Maak daarmee de mond schoon en droog;
• Neem een tweede compresje en vouw het dubbel;
• Leg dit opgevouwen compresje op de wonde;
• Houdt de tanden zo mogelijk een half uur stevig op 
elkaar geklemd.

VERDERE VERZORGING

Wanneer er tijdens de ingreep tanden verwijderd 
werden, mag de mond de dag van de ingreep niet 
gespoeld worden. Het is wel aan te raden 
voorzichtig de tanden te poetsen.

Na de behandeling is het niet nodig terug op de 
dienst MKA op controle te komen. Een controle bij 
de eigen tandarts volstaat.

PREVENTIE

Nog enkele adviezen voor een goede mondhygiëne:

• Streef bij uw kind naar 2 fluoridemomenten per 
dag. Dit door tweemaal per dag te poetsen:
 o Tot 6 jaar met kindertandpasta 
(maximum 500ppm fluoride);
 o Vanaf 6 jaar met gewone tandpasta 
(1000 tot 1500ppm fluoride);
• Beperk het aantal voedingsmomenten tot 
maximum 5 per dag inclusief tussendoortjes;
• 6-maandelijkse controle bij uw tandarts wordt 
sterk aangeraden;
• Vermijdt koolzuurhoudende dranken (bruiswater – 
frisdrank).
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