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Tandletsel 
 
Inleiding 
Door een ongeval, geweld of sport, kunnen de tanden beschadigd raken, los gaan staan of geheel 
uit de mond worden geslagen. Soms is ook een deel van de kaak gebroken, tezamen met de 
tanden, en kan dit letsel deel uitmaken van een groter trauma. 
 
Als een tand wordt uitgeslagen moet de tand altijd vochtig worden bewaard. Bij voorkeur door deze 
direct terug te plaatsen in de tandkas, of anders onder de tong te bewaren of in melk. Het is van 
belang de tand niet schoon te schrobben, maar wel af te spoelen en deze hierbij niet vast te 
pakken aan de wortel, maar enkel aan de kroon. Het worteloppervlak mag namelijk niet 
beschadigd raken. Het terugplaatsen van de tand kan gedaan worden door de patient zelf, door 
omstanders en zonodig door de tandarts of op de spoedeisende hulp. Het terugplaatsen dient zo 
snel mogelijk, het liefst binnen 30 minuten, te gebeuren. Na het terugplaatsen moet de tand 
vastgezet (gespalkt) worden. Meestal doet de tandarts deze behandeling. Bij een meer 
gecompliceerd letsel komt u bij de kaakchirurg. Als een tand is losgeslagen, moet de tandarts de 
mate van beweeglijkheid en de beet beoordelen. Bij te grote beweeglijkheid of verstoring van de 
beet moet de tand(en) teruggeplaatst en vastgezet worden. 
 
Behandeling 
Tandletsel waarbij een stuk van de tand is afgebroken, moet door de tandarts beoordeeld worden. 
De tandarts zal met wit vulmateriaal een stukje op de tand zetten. Als daarbij ook de zenuw van de 
tand bloot is komen liggen, zal er een zenuwbehandeling uitgevoerd worden. Ook wanneer de tand 
in z’n geheel is uitgeslagen en teruggeplaatst, moet er later een zenuwbehandeling worden 
gedaan. Wanneer de tand los is geweest en een tijdje gespalkt is geweest, kan worden afgewacht 
of de zenuw alsnog dood gaat. Meestal zal men dan zien dat de tand geel of blauw verkleurd. Als 
dat gebeurt, zal de tandarts ook een zenuwbehandeling doen. 
 
Aansprakelijkheid tegenpartij na letsel 
Wanneer er sprake is van schuld, is het belangrijk de tegenpartij van het letsel en de 
aansprakelijkheid op de hoogte te stellen. Belangrijk om hierbij te weten is dat ook jaren na het 
trauma de tand alsnog verloren kan gaan en vervangen moet worden door een implantaat of een 
andere dure behandeling zal moeten worden uitgevoerd. 
 
Evaluatie voorlichting 
Bent u van mening dat in deze folder bepaalde informatie ontbreekt, onduidelijk of onjuist is, dan 
horen wij dit graag. 
U kunt dit aangeven bij het Patiëntenvoorlichtingsbureau. 
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Telefoonnummers en adressen 
 
Polikliniek Kaakchirurgen 
Locatie Deurne 

T: 0493 – 32 89 11 
Locatie Helmond 

T: 0492 – 59 59 51 
 
Patiëntenvoorlichting 
 T: 0492 – 59 51 02 
 E: pvb@elkerliek.nl 
 
Elkerliek ziekenhuis 
www.elkerliek.nl 
voorlichting@elkerliek.nl 
 
Locatie Helmond 
Wesselmanlaan 25 
5707 HA Helmond 
 
Locatie Deurne 
Dunantweg 16 
5751 CB Deurne 
 
Locatie Gemert 
Julianastraat 2 
5421 DB Gemert 
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