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Verstandskies verwijderen

Uw tandarts heeft u geadviseerd één of meer verstandskiezen operatief
te laten verwijderen door de MKA-chirurg. Waarom is het nodig om een
verstandkies te verwijderen? En hoe doet de MKA-chirurg dit? Dat en
meer leest u in deze folder.

Wat zijn verstandskiezen?
Verstandskiezen zijn de achterste kiezen. De meeste mensen zijn ongeveer 20 jaar als de
verstandskiezen beginnen door te breken.

Waarom verstandskiezen verwijderen?
Om verschillende redenen kan het verstandig zijn de verstandskiezen te verwijderen:
 Er is in de kaak te weinig ruimte. De verstandskiezen blijven dan geheel of gedeeltelijk
onder het tandvlees liggen. Onder dit tandvlees kunnen zich bacteriën verzamelen.
Daardoor kan het tandvlees en kaakbot rondom de kroon van de kies gaan ontsteken (zie
figuur 1). De ontsteking kan zich uitbreiden in de rest van de mond.
 Soms is het erg moeilijk om het gebied rondom de verstandskies schoon te houden.
 Er ontstaat tandbederf in de verstandskies.
 De verstandskies beschadigt de kies die ervoor ligt (zie figuur 1).
 Een verstandskies zit in de weg bij het vullen van de kies ervoor.
 Het tandzakje waar de verstandskies in is gevormd, kan zich vergroten tot een
zogenaamde cyste’ (zie figuur 2).

Wanneer verstandskiezen verwijderen?
Voorkomen is beter dan genezen. Laat uw verstandskies verwijderen vóórdat u er last van
heeft. Als u al klachten heeft, is het moeilijker om de kies te verwijderen. Een verstandskies
verwijderen gaat in het algemeen het best op jonge leeftijd. Er zijn dan meestal minder
complicaties en de wond geneest sneller.

Kunnen verstandskiezen blijven zitten?
Verstandskiezen hoeven niet altijd (preventief) te worden verwijderd. Soms zijn de voordelen
van het laten zitten groter dan de eventuele nadelen. De MKA-chirurg bespreekt dit met u.

De behandeling
 U wordt plaatselijk verdoofd. De plaatselijke verdoving is dezelfde als bij de tandarts.
 Soms maakt de chirurg gebruik van een boortje (die lijkt op die van de tandarts) om ruimte
te maken rondom de kies.

 Daarna kan de MKA-chirurg de verstandskies verwijderen. Soms is het nodig om de kies
in 2 of meer delen te verwijderen, omdat de verstandskies gekanteld ligt (zie figuur 3).

 Het tandvlees wordt gehecht met hechtmateriaal dat vanzelf binnen enkele weken oplost,
mits u er over heen poetst.
 Op de wond wordt een gaasje aangebracht, waarop u moet bijten. Dit kan een nabloeding
voorkomen. Een half uur na de ingreep kunt u dit gaasje verwijderen.
 De ingreep zelf duurt ongeveer 20 minuten.
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Figuur 3:
Verwijderen van een
gekantelde verstandskies in
2 delen

Na de behandeling
Na de behandeling voelt u nog enkele uren het verdoofde gevoel. De eerste dagen na de
behandeling kunt u klachten hebben van pijn, zwelling en koorts. U krijgt meestal een recept
mee voor pijnmedicatie. Ook krijgt u de folder ‘Na een kaakchirurgische behandeling' mee.
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Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op
www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online
www.olvg.nl/mka-chirurgie

Contact
polikliniek Mondziekten, Kaakchirurgie en Aangezichtschirurgie (MKA), locatie Oost
T
020 599 36 01 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)
E
kaakchirurgie@olvg.nl
P4
polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA), locatie West
T
020 599 36 01 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)
E
kaakchirurgie@olvg.nl
Route 01

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden
Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht
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