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Operatieve verwijdering van een (verstands)kies, tand of wortelrest 
 

Inleiding 

Bij u is operatief een (verstands)kies, tand of wortelrest verwijderd. Hierbij is tandvlees rondom 

de kies of wortelrest losgemaakt. Vaak wordt ook wat bot rond de kies weg geboord. Om het 

wondje te sluiten zijn hechtingen aangebracht. Aan het einde van de behandeling is een gaasje 

op het wondje gelegd. Gedurende ongeveer een half uur moet u stevig op dit gaasje bijten. 

Daarna kunt u zelf het gaasje verwijderen. 

 

Pijn 

De plaatselijke verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. U kunt dan pijn krijgen. Deze is goed te 

bestrijden door het innemen van pijnstillers. U heeft hiervoor een advies pijnstilling 

meegekregen. 

 

Zwelling 

Als gevolg van de operatie kan uw wang flink gaan zwellen. Ook kunt u de mond minder ver 

openen. Dit is een normaal gevolg van de ingreep. 

De zwelling zal na 2 of 3 dagen het grootst zijn en daarna langzaam afnemen. 

 

De zwelling kan beperkt worden door direct na thuiskomst een plastic zakje met kapotgeslagen 

ijsklontjes gedurende 10 minuten tegen de wang aan te houden. Doe om het plastic zakje een 

washandje; het washandje beschermt uw huid. Dit koelen kunt u enige malen herhalen. 

 

Nabloeding 

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

over. Wanneer het bloeden toeneemt, kunt u een opgevouwen gaasje op de wond leggen en 

daarop gedurende een half uur stevig bijten. 

 

Zeker niet spoelen! Heeft u geen gaasjes dan kunt u ook een knoop in een schone zakdoek 

leggen en daar stevig op bijten. Gebruik geen watten.  

Zo nodig kunt u dit enkele malen herhalen. 

 

Verdere verzorging 

Het is beter de eerste 24 uur na de ingreep uw mond niet te spoelen. U mag wel uw tanden en 

kiezen poetsen, maar doe dit voorzichtig in de buurt van de wond. Probeer uw mond zo schoon 

mogelijk te houden. 

 

U mag normaal eten en drinken. Ontzie hierbij wel de zijde waaraan u bent behandeld. U kunt 

de eerste dagen na de behandeling beter niet roken en geen alcohol gebruiken. Beide zijn slecht 

voor de genezing van de wond. 
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De aangebrachte hechtingen lossen na ongeveer 2 weken vanzelf op. 

 

Het kaakbot groeit na enige tijd aan en vult het gat in het bot grotendeels weer op. Dit kan 

enkele maanden duren. 

 

Wanneer bellen? 

U neemt telefonisch contact op met de polikliniek Mondziekten,kaak – en aangezichtschirurgie 

als: 

 Het wondje blijft bloeden, ondanks dat u meerdere malen gedurende langere tijd op een 

gaasje heeft gebeten; 

 U meer dan 39 graden koorts heeft en het slikken moeizaam gaat. Het is mogelijk dat u 

de eerste dagen een kleine verhoging krijgt; 

 De zwelling of de pijn na 5 dagen toeneemt in plaats van afneemt. 

 

Vragen 

De Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Polikliniek is bereikbaar: 

 van maandag tot en met donderdag 

 van 8.00-16.30 uur 

 telefoon (079) 346 4355 

 

Buiten bovengenoemde uren neemt u voor spoedeisende zaken contact op met de 

Spoedeisende Hulp, telefoon: (079) 346 2539.  
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