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Wortelpuntbehandeling 
 

 

Vandaag is bij u een ontsteking aan de wortelpunt van een tand of kies operatief 
behandeld. Daarvoor is aan de zijkant van uw kaak het tandvlees losgemaakt. 
Vervolgens hebben wij de wortelpunt en het ontstoken weefsel eromheen 
verwijderd en is het tandvlees weer teruggelegd en gehecht. 

 

Pijn, wat kun je eraan doen? 
Begin met het innemen van pijnstillende tabletten vóór de verdoving is uitgewerkt. 
De verdoving is na ongeveer twee uur uitgewerkt, het kan weleens voor komen dat 
de verdoving langer zit, wanneer hij na 24u nog niet is uitgewerkt neemt u dan 
contact met ons op.U kunt dan pijn krijgen, maar meestal valt dat mee. De pijn is 
goed te bestrijden door het innemen van pijnstillende tabletten, bij voorkeur 
paracetamol.  

 
Zwelling, wat kun je eraan doen? 
Na de ingreep kunnen uw wang en/of uw lip gaan opzetten. Dat is een gevolg van 
de ingreep. Na twee dagen is de zwelling meestal het sterkst en daarna wordt het 
vanzelf minder, om tenslotte geheel te verdwijnen. De zwelling wordt minder sterk 
wanneer u, zodra u thuis bent, gaat koelen met het coolpack wat u van ons heeft 
meegekregen. Het is voldoende wanneer u het een uur op uw wang of lip houdt. De 
eerste nacht kunt u het beste wat meer rechtop slapen. Twee hoofdkussens is 
voldoende. 

 
Koorts 
Indien u tijdens of na de eerste dag van de ingreep: 

- Hoge koorts krijgt (39 – 40 graden Celsius); 
- De zwelling aan de wang grote afmetingen aanneemt; 
- Er heftige pijnklachten optreden. 
- Er viezigheid uit de neus komt. 
- U merkt dat er lucht of vloeistof van de mond in de neus komt. 

Neemt u dan contact op met ons. 
 
Nazorg 
De eerste paar dagen adviseren wij u zachte voeding te gebruiken, zodat u het 
kauwen zoveel mogelijk kunt vermijden.  
De eerste dag na de ingreep kan de wond nog een beetje bloeden. Dat gaat 
vanzelf over. Zo niet, neemt u dan contact met ons op. Dat doet u ook, wanneer de 
zwelling en/of pijn na twee tot vier dagen erger geworden is in plaats van afneemt. 
Een goede mondhygiëne na een behandeling is erg belangrijk. Poets vanaf de dag 
na de behandeling normaal uw tanden en kiezen daar waar u niet bent 
geopereerd.  Na 24u kunt u gaan spoelen met chloorhexidine (Parodontax® of Gum 
Gingidex®). U kunt beter de eerst vijf dagen niet roken! De eerste twee dagen mag u 
niet in de zon zitten of onder de zonnebank. Dit is slecht voor de genezing van de 
wond.  



 

 
 
 
 
 
Hechtingen 
Ongeveer tien dagen nadat de behandeling heeft plaatsgevonden, zullen we de 
hechtingen verwijderen. Op de plaats waar de ontsteking is verwijderd, groeit na 
enige tijd het bot vanzelf weer dicht. Veelal brengen wij een botvervanger aan. 
 
Belt u gerust indien u vragen heeft of wanneer u zich ongerust maakt: 0412-624443 


