Informatie van uw tandarts

Wisselen melkgebit

Melkgebit wisselen

Het melkgebit
wisselen

Het veranderen van tanden en kiezen.

Een kind wisselt zijn tanden gemiddeld tussen zijn
zesde en twaalfde jaar. Op de plaats van de
melktanden en kiezen komen blijvende tanden en
kiezen. Bij het wisselen duwt de blijvende tand of
kies tegen de wortel van de melktand of melkkies
aan. Daarbij wordt een stof aangemaakt die de
wortel van de melktand of kies langzaam oplost.
Hierdoor valt een melktand of kies er tenslotte
(makkelijk) uit.

Kijk rond de leeftijd van vijf á zes jaar regelmatig in
de mond of de blijvende kiezen al doorkomen
(deze komen achter de melkkiezen door).
Poets deze kiezen vervolgens meteen goed!

Bijzonderheden bij het wisselen

Afwijkende doorbraaktijden
Wanneer uw kind van acht jaar
nog niet wisselt of er meer dan
zes maanden verschil zit tussen
het wisselen van tanden en kiezen
aan de linker- en rechterkant, is
het verstandig om de tandarts te
informeren. Nadat een melktand
Scheef doorkomen
De eerste blijvende tanden en
kiezen komen soms scheef door,
omdat er weinig ruimte is in de
kaak. Wanneer er meer ruimte
ontstaat gaan de tanden en kiezen
meestal vanzelf recht(er) staan. In
sommige gevallen is een beugel
nodig.
Doorkomen achter melkgebit
Soms komen blijvende tanden door,
wanneer de melktanden er nog
zitten. Hierdoor ontstaat een
dubbele rij. Dit lost zich vaak na
korte tijd vanzelf op. Gebeurt dit
niet of twijfelt u? Raadpleeg uw
tandarts!

er vroegtijdig uit is gegaan, kan
het zijn dat de blijvende tand later
doorkomt dan de normale
doorbraaktijd.
Pijn
Blijf bij een ‘wiebeltand’ de tand
voorzichtig poetsen. Een (kinder)
paracetamol kan de pijn verlichten.
Raadpleeg bij aanhoudende pijn de
tandarts.

De gemiddelde doorbraaktijd van een melkgebit
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Heeft u na het lezen van de informatie nog
vragen? Vraag het uw tandarts.

