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Operatieve behandeling ontstoken wortelpunt 
Na de ingreep 

 
  

Inleiding 

Bij u is de ontsteking aan een wortelpunt van een tand of kies operatief verwijderd. 

Hiervoor is aan de zijkant van uw kaak het tandvlees losgemaakt. Vervolgens is de 

ontstoken wortelpunt weggehaald en het ontstoken weefsel er omheen verwijderd. Ten 

slotte is het wortelkanaal gevuld en het tandvlees weer teruggelegd en gehecht. 

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 

Ten gevolge van de operatie kan uw wang of lip enigszins opzetten. 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. 

 

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. Als u 

elektrisch poetst, is het beter om uw borstel uit te zetten als u in de buurt van de wond 

gaat poetsen. 

 

Het gebruik van harde voeding wordt de eerste dagen na de behandeling afgeraden.  

Ook is het beter de eerste dagen na de behandeling niet te roken en geen alcohol 

gebruiken. Dit is slecht voor de genezing van de wond. 

 

De kans op een nabloeding is uitermate klein. Mocht het toch gaan bloeden, dan kunt u 

een opgevouwen gaasje tegen de wond aanleggen. Druk daar met vinger aan de 

buitenkant van uw kaak gedurende een half uur stevig tegenaan. Zeker niet spoelen! Als 

u geen gaasjes heeft, kunt u ook een schone zakdoek gebruiken. Gebruik geen watten. 

 

De aangebrachte hechtingen lossen na ongeveer 2 weken vanzelf op. 

 

Controle 

Op de plaats in het kaakbot waar de ontsteking is weggehaald, ontstaat een kleine holte 

die zich na enige tijd vanzelf weer opvult met bot. 

Om te controleren of dit inderdaad gebeurd, maakt de tandarts na een half jaar een 

controle foto. 
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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. 

Contactgegevens 

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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