VRIJLEGGEN VAN HOEKTANDEN

De orthodontist heeft je een verwijzing gegeven voor het laten vrijleggen van één (of
meerdere) in de kaak liggende hoektand(en).
Hoektanden zijn soms de doorbraakrichting kwijt en blijven in de kaak liggen. Ze zijn nog
bedekt met bot en stug tandvlees. Hoektanden zijn bijzonder sterke tanden, bepalend voor
de esthetiek van het gebit en zijn tijdens het kauwen belangrijk voor de geleiding van het
ondergebit tegen het bovengebit.
Wortelresorpties:
Wanneer je hoektanden die in de kaak liggen niet behandelt, bestaat het risico dat bij
doorgroei van deze tanden, wortels van tanden die in de buurt liggen, beschadigd kunnen
worden. Daarnaast kunnen op latere leeftijd onder andere ontstekingen rond deze
hoektanden ontstaan.
Vrijleggen:
De kaakchirurg zal onder lokale verdoving het stugge tandvlees en het bot, die de punt
van de hoektand bedekken, gedeeltelijk weghalen. Hierdoor ontstaat er een tunnel,
waardoor de hoektand naar de oppervlakte kan groeien. Afhankelijk van de ligging van de
hoektand wordt er op spontaan doorbreken gewacht of wordt er een bracket (slotje) op de
hoektand geplakt, dat met een draadje aan de vaste beugel wordt vastgemaakt. Op deze
manier wordt de hoektand naar zijn plaats gebracht.
Kauwgom:
Nadat het stugge tandvlees en het bot die de hoektand bedekken zijn weggehaald, zal de
kaakchirurg meestal een wondverband, een soort kauwgom, in de wond plakken. Het is de
bedoeling dat deze kauwgom minstens een week blijft zitten tot de afspraak bij de
orthodontist een week later. Om te voorkomen dat het tandvlees weer over de hoektand
dichtgroeit, is het absoluut noodzakelijk dat de wond bedekt blijft met dit wondverband.
Mocht het door de kaakchirurg aangebrachte stukje wondverband eruit vallen, neem dan
zelf een stukje suikervrije kauwgom, maak er een bolletje van en druk het in de wond en
bel tijdens kantooruren naar de praktijk. Als het tandvlees namelijk weer over de hoektand
dichtgroeit, kan de orthodontist er geen slotje op plakken en moet je opnieuw naar de
kaakchirurg.
Poetsen:
Poets met een zachte tandenborstel zachtjes langs de kauwgom. Het is normaal dat het
tandvlees rondom de vrijgelegde hoektand af en toe een beetje bloedt. Nadat de kauwgom
is verwijderd, moet je de hoektand een paar keer per dag poetsen.
Controles:
Eén week na het vrijleggen door de kaakchirurg moet er een afspraak gepland staan bij
de orthodontist. Wij verzoeken je daarom om zodra je weet wanneer je bij de kaakchirurg
de afspraak hebt, direct contact met ons op te nemen om deze afspraak te maken. De
orthodontist zal dan de ligging van de hoektand beoordelen en eventueel de hoektand
voorzien van een bracket. Let erop dat gedurende deze week het wondverband niet wordt
verloren, want dan kan het tandvlees weer over de hoektand groeien. Dit kan al binnen
een aantal dagen gebeuren.
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