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Inleiding

Op elk moment kan u te maken krijgen met problemen ter
hoogte van uw mondholte. Bij de wachtdienst tandheelkunde
kan u daarom ook na de kantooruren, tijdens het weekend en
op feestdagen terecht als u dringend medische hulp nodig
heeft. In deze brochure vindt u meer informatie over de wer
king en de bereikbaarheid van de wachtdienst tandheelkunde.
Daarnaast vindt u contactgegevens terug van de wachtdienst
tandheelkunde in UZ Leuven, maar ook van de regionale
wachtdiensten tandheelkunde in heel Vlaanderen.
Om problemen zoveel mogelijk te voorkomen, raden wij u aan
om minstens één keer per jaar langs te gaan bij uw tandarts
en uw mondholte dagelijks goed te verzorgen. Een jaarlijks
nazicht en een optimale mondhygiëne zijn essentieel om uw
tanden optimaal te laten functioneren. Voorkomen is beter
dan genezen.
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REGIONALE WACHTDIENSTEN TANDHEELKUNDE
IN VLAANDEREN
Als u een huistandarts heeft, neemt u in dringende gevallen steeds
contact op met uw eigen tandarts. Tijdens het weekend en op
feestdagen kan u met dringende problemen terecht bij onderstaande
regionale wachtdiensten in Vlaanderen.
Wachtdienst Vlaanderen Algemeen Tandarts
• Tel. 0903 39969
• Bereikbaar tijdens het weekend en op feestdagen tussen 9 en 18 uur.
Buiten die uren is er geen doorschakeling mogelijk.
Wachtdienst Vlaanderen Orthodontie
• Tel. 070 22 20 88
• Bereikbaar tijdens het weekend en op feestdagen tussen 10 en 12 uur.
Wachtdienst Vlaanderen Parodontologie
• Tel. 070 22 21 25
• Bereikbaar tijdens het weekend en op feestdagen tussen 10 en 12 uur
en tussen 16 en 18 uur.
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WACHTDIENST TANDHEELKUNDE IN UZ LEUVEN
Op weekdagen kan u tijdens de kantooruren voor dringende me
dische zorg terecht op de tandheelkundige urgentiekliniek (TUK)
van UZ Leuven op campus Sint-Rafaël. Neem altijd eerst tele
fonisch contact op.
• Tel. 016 33 24 80
• Bereikbaar tussen 8 en 16.30 uur (op weekdagen)
• Dienst tandheelkunde
UZ Leuven campus Sint-Rafaël
Kapucijnenvoer 33
3000 Leuven
Na de kantooruren en in het weekend is de tandarts bereikbaar
via de dienst spoedgevallen van UZ Leuven. De patiënt wordt dan
eerst opgevangen door de urgentiearts, die de verdere behandeling
zal coördineren en de tandarts zal oproepen als dat nodig blijkt.
Wanneer u via die procedure behandeld wordt, zal een supplement
worden aangerekend door de urgentiearts.
• Tel. 016 34 39 00
• Bereikbaar na de kantooruren en tijdens het weekend
• Dienst spoedgevallen
UZ Leuven campus Gasthuisberg
Herestraat 49
3000 Leuven
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WAARMEE KAN IK BIJ DE WACHTDIENST
TANDHEELKUNDE TERECHT?
U kan op de wachtdienst tandheelkunde terecht met dringende
problemen.
Enkele voorbeelden:
✔ acute tandpijn (waarbij klassieke pijnstillende medicatie niet volstaat)
✔ verlies of verplaatsing van een tand door trauma
✔ schade aan het aangezicht of de tanden door trauma (minder dan
24 uur na het ongeval)
✔ ernstige bloeding na een ingreep in de mond of na extractie van
een tand
✔ hevige zwelling binnen en buiten de mondregio met koorts en malaise
✔ uitgesproken pijn na extractie van een tand
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Omdat de wachtdienst tandheelkunde specifiek gericht is op urgente
problemen, heeft de dienst niet dezelfde infrastructuur als de prak
tijk van een tandarts. Daarom kan de wachtdienst tandheelkunde u
niet helpen bij problemen zoals:
✗
✗
✗
✗
✗

uitgevallen of afgebroken vullingen
herstellingen aan tanden of prothesen
gevoelige tanden
tanden die losstaan
…

ENKELE NUTTIGE TIPS
Nabloeden na tandextractie
Gedurende de eerste 24 uur is een licht sijpelen van bloed uit de
wonde normaal. Dat hoeft u dus niet te verontrusten. Plaats eventueel
een dik kompres, een harde prop watten of een propere, opgerolde
zakdoek op de tandvleeswonde en bijt erop gedurende 10 minuten tot
een uur. Als er zich over de tanden heen een zichtbare bloedklonter
gevormd heeft die blijft bloeden, dient u eerst deze klonter volledig
weg te nemen vooraleer u op een kompres bijt. Helpt het afdekken
van de wonde niet en blijft de wonde hevig bloeden, neem dan het
best telefonisch contact op met de tandarts van wacht.
Tand verloren of afgebroken
Zoek de tand, maar raak daarbij de wortel van de tand niet aan.
Nadat u de tand kort hebt gespoeld met fleswater, plaatst u de
tand zo snel mogelijk terug. Een uitgevallen melktandje van een
kind mag u echter niet terugplaatsen. Wanneer het terugplaatsen
van de tand niet lukt, bewaar de tand dan bij voorkeur in melk of
fleswater. Laat de tand in geen geval uitdrogen. Neem onmiddellijk
contact op met de tandarts van wacht.
Wachtdienst tandheelkunde
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Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de
dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie
Deze tekst werd opgesteld door de dienst tandheelkunde in samenwerking met
de dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/701118.
Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via
communicatie@uzleuven.be.
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