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Spalken losgeraakte tand
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Wanneer bellen?

Als de zwelling of de pijn na drie 
dagen erger wordt in plaats van
minder, is het verstandig om contact 
met ons op te nemen.

Natuurlijk kunt u ons ook altijd bellen 
wanneer u vragen hebt of als u zich 
ongerust maakt.

De telefoonnummers staan vermeld 
op uw ziekenhuiskaart in het
mapje van de ponskaart. Voor 
spoedgevallen kunt u het algemene 
telefoonnummer van ziekenhuis  
bellen, 

Lees ook onze speciale nazorg folder!

Spalken losgeraakte tand. 
Vandaag is een losgeraakte tand bij u vastgezet met een spalk. De spalk is bedoeld om de tand 
stevig op zijn plaats te houden, zodat de tand weer kan vastgroeien. De spalk moet ongeveer vier 
tot zes weken blijven zitten. 

Wanneer de tand op de grond heeft gelegen, geven wij uit voorzorgeen injectie tegen wondkramp 
(tetanus).

Pijn
De plaatselijke verdoving is na twee tot vier uur uitgewerkt. U kunt dan pijn krijgen. 
Deze is goed te bestrijden door het innemen van pijnstillende middelen, waarvoor u 
een recept hebt meegekregen. Het beste kunt u met de pijnstillers beginnen voordat 
deplaatselijke verdoving volledig is uitgewerkt.

Zwelling
Door het ongeluk kunnen de wangen en lip flink gaan opzwellen. De zwelling is het 
grootst na twee dagen en wordt dan vanzelf weer minder om tenslotte helemaal te 
verdwijnen. Deze zwelling is moeilijk te voorkomen. Omdat de zwelling niet door een 
infectie wordt veroorzaakt, is antibiotica meestal niet nodig.

Verdere verzorging.
De tand staat nu door de spalk weer goed vast, maar u moet de eerste weken nog 
voorzichtig zijn. U mag er niets mee afbijten en niet op potloden en dergelijke bijten. U 
mag ook geen kauwgom kauwen.
Kortom: de tand moet zoveel mogelijk worden ontzien. Hij mag niet belast of bewo-
gen worden om het vastgroeien niet te verstoren.

Schoonhouden van de tanden en kiezen is noodzakelijk. In een schone mond is de 
kans geringer dat de losgeraakte tand alsnog door een ontsteking weer verloren 
gaat. U kunt het beste poetsen met een kleine zachte tandenborstel en fluoriede-
houdende tandpasta. Maak een korte heen- en weergaande beweging en pas op 
dat u niet te veel druk uitoefent op de losgeraakte tand.

Spoel de mond na met water. Spoel hierna gedurende 1 minuut met chloorhexidine 0,2%  
mondspoeling (Corsodyl of Perio-AID). U heeft hiervoor van ons een recept meegekregen.  
Poets na iedere maaltijd en spoel 3 maal per dag met de mondspoeling. Na het spoelen uitspugen 
en niet naspoelen met water. Minimaal 30 minuten niet eten of drinken om de werking van de  
chloorhexidine optimaal te houden. Wanneer de chloorhexidine mondspoeling langere tijd wordt 
gebruikt, kan er verandering van smaak en verkleuring van tanden en kiezen optreden. Dit is een 
tijdelijk effect en verdwijnt wanneer u stopt met spoelen.

Controle.
Het vastgroeien van de tand zal door ons regelmatig worden gecontroleerd.
Door het ongeval kan de zenuw van de tand of kies dood gaan. Wij raden u aan om bij de tandarts 
een afspraak te maken om de tant te laten controleren. Wanneer de zenuw is doodgegaan kan de 
tandarts de tand van binnen schoonmaken ( wortelkanaal behandeling).

Tenslotte.
Als na vier tot zes weken de spalk verwijderd wordt, is de tand meestal  
weer voldoende vastgegroeid. Soms echter blijkt na enige maanden of 
langer, dat de wortel van de losgeraakte tand gaat oplossen. 
Dit betekent dat na verloop van tijd de tand verloren gaat.

Het kan twee tot vier jaar duren voordat de wortel zover is opgelost,
dat de tand uitvalt. 

Als er sprake is van wettelijke aansprakelijkheid, is het nuttig de
verzekering van de tegenpartij tijdig mee te delen dat zij ook 
aansprakelijk is voor de late gevolgen van het ongeval. In dit geval dus
het verloren gaan van de losgeraakte tand en de vervanging door
een kunsttand.

Ziekenhuis Meander Medisch Centrum Amersfoort:
 
Maatweg 3,   
3813 TZ Amersfoort
Tel.  Algemeen: 033 - 850 5050 Afspraken: 033 - 850 60 70

Ziekenhuis St Jansdal:
 
Wethouder Jansenlaan 90
3844 DG Harderwijk
Tel. Algemeen: 0341 - 463911  Afspraken: 0341 - 463890

Meer informatie vind u op :
www.mkamiddennederland.nl


