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Uitspoelen van de 
tandkas
Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u 

informatie geven over het uitspoelen van de tandkas. Wij adviseren u 

deze informatie zorgvuldig te lezen. Het is goed u te realiseren dat uw 

persoonlijke situatie echter anders kan zijn dan beschreven.

De tandkas
Na het verwijderen van een (verstands)kies blijft een lege tandkas in de kaak 

achter. In deze holte vormt zich een bloedstolsel dat later geneest.

Soms blijven in de holte voedselresten achter, die de wondgenezing 

verstoren. Er ontstaat een ontsteking van de tandkas. Dit merkt u aan een 

vieze geur en vieze smaak in de mond. Een ontsteking van de tandkas kan 

meestal voorkomen worden door de tandkas uit te spoelen.  

U mag 2 dagen nà het verwijderen van de kies starten met het 

uitspoelen van de tandkas.
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Het spoelen
Na 2 dagen mag u starten met het spoelen van de wond. U heeft een 

speciaal spuitje meegekregen met een krom uiteinde. Vul de spuit met lauw 

(kraan)water. Breng de punt zo diep mogelijk in de tandkas en druk het 

spuitje voorzichtig leeg.

Herhaal dit enkele malen. Soms kan de wond weer gaan bloeden, dit 

stopt vanzelf. Spoel de wond enkele malen per dag (bijvoorbeeld na de 

maaltijden).

Wij adviseren u door te gaan met spoelen tot de tandkas genezen is.

Tot slot
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze gerust aan uw 

behandelend arts of assistente. De polikliniek Mondziekten, Kaak- en

Aangezichtschirurgie is op werkdagen te bereiken van 08.00 – 17.00 uur via 

(010) 291 14 14.


