Gezond Sporten
Tandletsel
Bij tandvleesontsteking, na het loskomen of het
verlies van een tand of na een tandheelkundige
ingreep kan het tandvlees lichtjes bloeden.
Meestal gaat dit snel over.
Het gebeurt dat een tand afbreekt of zelfs hele
maal uitvalt, bijvoorbeeld na een slag of stoot
tegen de mond. Een goede eerste hulp verhoogt
de kans op herstel bij het terugplaatsen van de
tand.
Bij kinderen vanaf vijf jaar worden de melktan
den geleidelijk aan vervangen door blijvende
tanden. Op de plaats van de uitgevallen melk
tand groeit dan een nieuwe blijvende tand. Je
hoeft onderstaande handelingen natuurlijk niet
uit te voeren bij een uitgevallen melktand.
Wat stel je vast?
Het slachtoffer heeft een uitgevallen of afge
broken tand.
Dit doe je!
• Trek wegwerphandschoenen aan
• Raadpleeg gespecialiseerde hulp als het
slachtoffer een afgebroken of uitgevallen
tand heeft. Neem de tand mee naar de tand
arts.

• Laat het slachtoffer de mond spoelen met
fris, drinkbaar water
• Druk een vochtig kompres tegen het wondje
of laat het slachtoffer erop bijten. Doe dit
niet als de kans groot is dat het slachtoffer
het kompres inslikt (bijvoorbeeld een klein
kind, een onrustig slachtoffer of een slacht
offer met bewustzijnsstoornissen). Kies dan
bijvoorbeeld voor een nat washandje.
• Bescherm zo nodig de scherpe randen van
een afgebroken tand met een kompres.
• Raak een uitgevallen tand enkel aan ter
hoogte van de kroon. Raak de wortel (het
deel dat zich in het tandvlees bevond) niet
aan.
• Spoel een zichtbaar vervuilde uitgevallen
tand maximum 10 seconden in melk of onder
koud kraantjeswater. Bewaar de tand tijdelijk
in een potje met melk en neem het mee naar
de tandarts
• Trek je wegwerphandschoenen uit en was je
handen na het verlenen van de eerste hulp
Tip: je kan de tand ook in de mond van het
slachtoffer bewaren, onder zijn tong, tot aan
komst bij de tandarts. De kans is echter reëel
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dat het slachtoffer de tand inslikt. Daarom
geniet deze methode niet de voorkeur. Als je
geen melk hebt, kan je de tand ook bewaren in
en potje met speeksel van het slachtoffer.

