Kleine chirurgische ingrepen
In of rond de mondholte
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U krijgt een behandeling aan uw kaak. Voor de periode na de
behandeling is het belangrijk dat u dit goed doorleest. Wilt u voor de
behandeling aangeven of u gebruik maakt van medicijnen. Noem
eventuele ziekten en aandoeningen bij uw kaakchirurg.

Nazorg
Na een kaakchirurgische behandeling kan er zwelling en napijn optreden.
Gebruik tegen zwelling een koud kompres. Voor de eventuele napijn krijgt u
een pijnstiller voorgeschreven.
Ga na de ingreep enkele dagen niet met het gezicht in de zon zitten en maak
ook geen gebruik van de zonnebank. Door de warmte kan er weer een
zwelling ontstaan.
Een goede mondhygiëne is belangrijk, zeker na een behandeling.
’s Avonds kunt u weer normaal poetsen met een zachte tandenborstel, ook
over het wondgebied en eventuele hechtingen. In sommige gevallen krijgt
een recept mee voor mondspoeling. Gebruik deze volgens voorschrift.
Het is raadzaam de eerste dagen niet te roken en geen alcohol te drinken.
Beide zijn slecht voor de wondgenezing.
Meestal wordt er gehecht met een materiaal dat vanzelf oplost.

Complicaties
Soms treden er na een behandeling complicaties op:
Nabloeden
Indien de bloeding niet stopt vouw dan een verbandgaas of zakdoek
dubbel en breng dit aan op de wond. Bijt hier 1 à 2 uur
op om het nabloeden te voorkomen. Dit kunt u een aantal keren herhalen.
Stopt het bloeden hierna niet, neem dan contact op met de polikliniek. Een
klein beetje bloedverlies de eerste paar dagen is normaal.
Koorts
De eerste dagen is koorts normaal, zelf tot 39 °C. Neem bij aan
houdende koorts of koorts boven de 39 °C contact op met de
polikliniek.
Zwelling en pijn
Als de zwelling en of pijn na 3-4 dagen niet afneemt of zelfs
toeneemt kunt u bellen met de polikliniek.

Contact
Mocht u problemen hebben, neem dan contact op met de polikliniek:
tijdens kantooruren, (0318) 43 51 40
buiten kantoortijden en in het weekend kunt u bellen met de
medewerkers van de spoedeisende hulp, (0318) 43 58 05
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