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Verwijdering van

tand of kies

VRET
een behandelmethode voor 

tandartsangst



Vandaag is er bij u een kies of tand verwijderd (= extractie).

Het is van belang dat u de volgende informatie goed doorleest en de 
adviezen nauwkeurig opvolgt. Dit zal een spoedig herstel bevorderen. 
Uiteraard zullen de beschreven klachten niet altijd tegelijk of in dezelfde
mate voorkomen.

Eten, drinken, roken en alcohol

De eerste 6 uur na de ingreep moet u geen warme of zeer koude dranken 
gebruiken. Gebruik de eerste dagen na de ingreep geen hard voedsel om de
wond te ontzien. U kunt beter de eerste dag niet roken en geen alcohol 
gebruiken. Beide zijn slecht voor de genezing van de wond.

Mondhygiëne

De wond geneest het best wanneer het bloed goed kan stollen. U mag de
eerste dag de mond daarom niet spoelen. Vanaf de tweede dag kunt u de
tanden en kiezen weer normaal met een zachte tanden borstel poetsen, maar
wees voorzichtig in de buurt van de wond. 

Pijn

Als de verdoving na 2 tot 4 uur uitgewerkt raakt, kan het zijn dat u pijn 
krijgt. Deze pijn kunt u tegengaan door direct na de behandeling een pijn-
stiller te nemen. Paracetamol heeft meestal de voorkeur. Het kan ook zijn
dat u een recept voor een pijnstiller heeft meegekregen. 
Gebruikt u liever geen salicylaten als pijnstiller, deze vertragen de bloed-
stolling en verlengen dus de bloeding.

Nabloeding

Soms bloedt de wond iets na. Dat gaat meestal vanzelf over. Een spoortje
bloed vermengd met speeksel zorgt ervoor dat het lijkt of het flink bloedt.
Meestal valt dit mee. Mocht de wond langdurig blijven bloeden, dan kunt u

het best een verbandgaasje dubbelvouwen, voorzichtig op de wond duwen en
hierop 30 minuten stevig dicht bijten. Stopt het bloeden hierna niet, herhaal
dan de procedure. Helpt dat niet, neem dan contact op met de SBT.

Hechtingen

Het kan zijn dat er een hechting is aangebracht. Deze lost na één tot twee
weken vanzelf op.

Koorts

Een beetje verhoging na het verwijderen van tanden of kiezen is normaal
gedurende de eerste dagen. Krijgt u plotseling hoge koorts (boven de 39°C)
of blijft de temperatuur boven 38,5°C langer dan vijf dagen bestaan, neem
dan contact op met de SBT.

Zwelling

Een heel enkele keer kan het gebeuren dat er een zwelling ontstaat. Dit is
meestal het sterkst na twee dagen en wordt over het algemeen vanzelf min-
der. Wanneer de zwelling niet afneemt of er slikklachten ontstaan, neem dan
contact op met de SBT.

Ook buiten kantooruren kunt u in spoedgevallen naar
de SBT bellen (020-5980450).
U wordt dan doorverbonden met een antwoord -
apparaat met daarop instructies voor het bereiken
van de dienstdoende tandarts.

Gustav Mahlerlaan 3004 1081 LA Amsterdam
Telefoon: 020-5980450   Faxnr.: 020-5980526

E-mail: patadm@sbt.acta.nl

Wat is VRET?

De standaardbehandeling van angst voor de tandheelkundige behandeling, is 
(graduele) exposure. Tijdens dergelijke exposuresessies wordt er herhaaldelijk 
geoefend met situaties die de angst oproepen zonder dat de gevreesde 
gevolgen hiervan uitkomen. Daardoor neemt de angst af (‘dooft uit’).
Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van de behandeling van angstklachten 
is Virtual Reality Exposure Therapy (VRET). Dat kan middels softwareprogram-
ma’s op de computer, maar tegenwoordig ook met zelfhulpbehandeling via 
de mobiele telefoon. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de resultaten 
hiervan vaak net zo goed zijn als, en soms zelfs beter dan, de gewone 
exposurebehandelingen.

Bij een behandeling met VRET oefen je eerst in een virtuele omgeving om 
vervolgens hetzelfde te oefenen in een echte tandartssetting. VRET bootst via 
een computer en een speciale 3D-bril een omgeving na, die een gebruiker via 
zijn of haar zintuigen in zijn beleving ‘onderdompelt’. Je ziet de tandarts, de 
behandelruimte en de instrumenten waarmee je behandeld gaat worden en als 
je beweegt, dan bewegen de beelden met je mee. Je waant je hierdoor volledig 
bij een echte tandarts. Maar de tandarts is niet echt.
De VRET die wij bij SBT gebruiken, zetten we in voor de behandeling van twee 
vormen van tandartsangst: angst voor het boren en angst voor verdoven.

Een Virtual Reality-behandeling is niet alleen effectief en efficiënt omdat er 
geen echte tandarts voor nodig is, maar heeft als groot voordeel dat het binnen 
de virtuele wereld mogelijk is om je een groot aantal verschillende scenario’s 
voor te schotelen, waarin langzaam steeds moeilijkere situaties gesimuleerd 
kunnen worden. De behandelaar krijgt daardoor goed inzicht in welke situaties 
nog lastig zijn voor je om te doorstaan en dus nog moeten worden geoefend. 
Daarnaast heeft de behandelaar altijd controle over de situatie en kan de 
Virtual Reality-omgeving van het ene op het andere moment worden stilgelegd. 
Daardoor is VRET herhaalbaar, controleerbaar en veilig.

Hoe werkt VRET

Tijdens de intake kijken we of er een indicatie is voor behandeling met de 
VRET en dan bespreken we dit met jou. Je krijgt een afspraak voor een eerste 
behandeling. Tijdens die behandeling wordt met behulp van een 3D-bril een 
eerste oefening aangeboden. Deze oefening bestaat uit het aanhoren van het 
geluid van de boor en het zien van de tandarts die deze boor hanteert. Op deze 
wijze wordt de echte behandeling zo goed mogelijk nagebootst. Als je dit een 
aantal keren oefent neemt de angst vanzelf af. Een soortgelijke oefening kan 
ook worden aangeboden indien er sprake is van angst voor het krijgen van een 
verdoving. 

Tijdens de oefening wordt de hartslag geregistreerd en vragen we je op ver-
schillende momenten op een 0 - 10 schaal (0 = geen spanning, 10 = maximale 
spanning) aan te geven hoeveel spanning je voelt. Op geleide van het resultaat 
van de virtuele oefening besluiten we in overleg om verder te gaan met de 
oefening in de ‘echte’ tandartssetting. 
Het werkt extra bekrachtigend en stimulerend om thuis te oefenen in een 
virtuele omgeving met de door ons beschikbaar gestelde app. Hierin worden 
vrijwel dezelfde oefeningen aangeboden.
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Ook buiten kantooruren kunt u in spoedgevallen 
naar de SBT bellen (020-5980450).
U wordt dan doorverbonden met een antwoord 
apparaat met  daarop instructies voor het 
bereiken van de dienstdoendoende tandarts.


