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Uitgeslagen 
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´Samen werken aan gezonde tanden´ is al 
vanaf de start van onze praktijk in 2000 onze 
leus. Ons team helpt u zorgen voor een ge-
zond en functioneel gebit. Door onze samen-
werking kunt u bij Bouriciuslaan Tandartsen-
praktijk terecht voor tandheelkundige zorg van 
a tot z.

Samenwerken doen we ook graag met ú! 
Daarom informeren we u niet alleen persoon-
lijk maar ook via onze folders. In deze folder 
vertellen we u wat u moet doen als er een tand 
afgebroken of uitgeslagen is. Een uitgeslagen 
tand is een spoedgeval! Bel daarom in ieder 
geval zo snel mogelijk uw tandarts of de 
dienstdoende tandarts.

Wat te doen…
Als een tand uit de kaak is geslagen, is het 
belangrijk dat de tand zo snel mogelijk wordt 
gevonden. Als de tand namelijk te lang buiten 
de mond is, droogt het wortelvlies om de wor-
tel uit. Het wortelvlies is belangrijk voor een 
goede genezing na het terugplaatsen van de 
tand in de kaak.

Als de tand gevonden is, laat deze dan zeker 
niet drogen aan de lucht! Pak hem alleen vast 
aan de kroon, niet aan de wortel. Als de tand 
vies is moet hij schoongespoeld worden met 
fysiologisch zout of melk. Poets de tand niet 
schoon. Probeer de tand terug te plaatsen in 
de kaak. Als dit lukt, bewaar de tand dan het 
liefst in de mond en anders in een beetje melk. 
Bewaar de tand niet in alcohol of in een desin-
fectiemiddel!

Terugplaatsen van de tand
De tand kan worden teruggezet. De kans of 
succes is het grootst als dit binnen een uur 
gebeurt. Ga -ook als u de tand zelf heeft  
teruggeplaatst- altijd langs uw tandarts. 
Deze zal de uitgeslagen tand met een draadje 
verbinden met zijn buurtanden of -kiezen. 
Dit draadje moet één tot twee weken blijven 
zitten. In de tussentijd kunt u beter geen hard 
voedsel eten.
Meestal groeit de tand vanzelf weer aan. Als 
dit niet lukt, is de tand verloren en zullen we 
naar andere oplossingen zoeken.

Voorkomen is altijd beter…
Een uitgeslagen of losse tand wordt vaak 
veroorzaakt door het sporten. Veel sporten 
geven een verhoogd risico op deze problemen. 
Draag tijdens deze sporten een goed passende 
gebitsbeschermer!


