
 

Tandletsel 

Telefoonkaart 
 

Vragen 
 Leeftijd? 

 Wanneer is het gebeurd? 

 Gaat het om een melktand of een 
blijvende tand? 

 Staat de tand los of is er een stuk 
van de tand afgebroken? 

 Is de tand verplaatst of volledig 
uitgeslagen? 

 Is er nog ander letsel? 

 Is er sprake van bloeding? 
 

Beleid 
Bij twijfel: overleg met de tandarts of 

laat de tandarts zelf het telefonisch 
consult doen. Is de patiënt of ouder zeer 

verontrust: laat de tandarts zelf het 

telefonisch consult doen. 

 

Tand uitgeslagen (avulsie) 
Blijvende tand: 

 Als de tand is gevonden: in melk of 
in de mond van patiënt of ouder 

bewaren. 

 Patiënt direct naar de praktijk laten 

komen 

 Tandarts informeren en praktijk 
voorbereiden op terugplaatsen 

tand. 

 Patiënt(en) in wachtkamer 
informeren en/of patiënten 

afzeggen. 

 Instrumentarium en spalkdraad 
klaarleggen (spalktray). 

Melktand: 

 Als de tand niet is gevonden: 
afspraak voor dezelfde dag geven. 

 Als de tand wel is gevonden: 
overleg met tandarts of patiënt 
langs moet komen. 

 

Tand verplaatst (luxatie) 
Blijvende en melktand: 

 Patiënt dezelfde dag, liefst zo snel 

mogelijk, een afspraak geven. 
 

 
 

Stuk afgebroken (kroonfractuur) 
Blijvende tand: 

 Zo mogelijk voor dezelfde dag, 
maar in ieder geval binnen 24 uur, 

een afspraak geven. 

 Als de lip kapot is: voor dezelfde 
dag een afspraak geven. 

 Afgebroken deel: laten kijken of dit 
is te vinden. 

 Als het stuk tand is gevonden: laten 
bewaren in water en meenemen 

naar de praktijk. 

 

Melktand: 

 Bij pijn of kapotte lip: voor dezelfde 
dag een afspraak geven. 

 Anders: overleg met de tandarts. 
 

Tand los 
Blijvende tand: 

 Patiënt voor dezelfde dag een 
afspraak geven. 

Melktand: 

 Overleg met de tandarts. 
 

Bij pijn kan zo nodig een advies voor 

pijnstilling worden gegeven. 
 

Vervolgbehandeling 
Afspraak wordt afgezegd: 

 Overleg met de tandarts hoelang 
een vervolgbehandeling maximaal 

kan worden uitgesteld. 
Patiënt ziet af van vervolgbehandeling: 

 overleg met de tandarts en draag 
zorg voor schriftelijke bevestiging 

onder verwijzing naar de risico's 


