
Informatie van uw tandarts

Extractie



Extraheren
Het trekken van tanden en kiezen

Soms is het nodig om een tand of kies te laten 
verwijderen. Redenen hiervoor kunnen zijn:  
tand bederf, tandvleesontsteking, ruimtegebrek of 
omdat er geen andere behandeling meer mogelijk is.  
Door de verdoving is de ingreep vrijwel altijd pijnloos. 

Hoe bereidt u zich voor op de behandeling?
Op de dag van de behandeling mag u gewoon eten.  
Gebruikt u medicijnen? Dan is het verstandig de 
tandarts hiervan op de hoogte te brengen.  
De meeste medicijnen kunnen gewoon op de dag van 
de behandeling worden ingenomen.  
Bij gebruik van antistollingsmiddelen wordt er  
gekeken of dit tijdelijk aangepast moet worden. 
Informeer uw tandarts hierover tijdig. 

De ruimte opvullen na het trekken van tanden en  
kiezen (indien nodig) wordt gedaan middels een  
prothese, plaatje, frameprothese, brug of implantaat.

Extraheren



Na de behandeling 
Na het trekken van de tand of kies 
laten we u, meestal, op een gaasje  
bijten om het bloeden te laten 
stoppen. Als het bloeden niet stopt, 
kunt u opnieuw op het gaasje bijten. 
Bloedt het na een paar uur nog 
steeds of is uw lichaams
temperatuur meer dan 39°C, neem 
dan contact op met de praktijk. 
 
Bij het trekken van een verstands
kies uit de onderkaak, kunt u een 
dikke wang krijgen. Om de zwelling 
te verminderen, raden wij u aan uw 
gezicht direct na de behandeling te 
koelen met bijvoorbeeld ijsblokjes 
in een washandje. 
De zwelling kan tot drie dagen na 
het trekken toenemen, al dan niet 
met een verkleuring. Blijft de  
zwelling toenemen of krijgt u  
slikklachten, neem dan contact op 
met de praktijk. 

Verdoving en nazorg
Als de verdoving na één tot vier 
uur raakt uitgewerkt, kan er pijn 
ontstaan. Deze pijn is meestal 
goed te onderdrukken met een 
pijnstiller, bijvoorbeeld paraceta
mol. U kunt beter geen aspirine 
nemen, omdat dit bloedstolling 
tegengaat. Wanneer u bepaalde 
medicijnen gebruikt, kan het zijn 
dat de tandarts u een ander ge
neesmiddel voorschrijft. 

Voorkom problemen met deze tips
Niet doen op de dag van de  
behandeling: 
• spoelen
• alcohol gebruiken
• roken 

Na de behandeling



Praktische informatie
• Genezing 

Het duurt ongeveer tien dagen voordat de wond hele
maal dicht is. De wond geneest het snelst, wanneer het 
bloed in de wond goed kan stollen. Spoel daarom uw 
mond niet te krachtig op de dag van de behandeling.  
Zo voorkomt u dat het stolsel wegspoelt.

• Eten en drinken 
Na één of twee uur kunt u weer voorzichtig gaan eten en 
drinken. Wees voorzichtig als de verdoving nog niet hele
maal is uitgewerkt. U kunt namelijk gemakkelijk op de lip, 
tong of wang bijten.

• Tandenpoetsen 
Als de verdoving is uitgewerkt, kunt u uw gebit weer 
gewoon poetsen. Wees alleen wel voorzichtig rond de 
plaats waar de tand of kies getrokken is. 

Heeft u na het lezen van de informatie nog  
vragen? Vraag het uw tandarts.
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