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Inleiding 

Bij u is een gebitselement of wortelrest operatief verwijderd. Hiervoor hebben wij het 
tandvlees bij de kies of wortelrest losgemaakt. Vaak is ook een beetje bot rond de 
kies weggenomen. 
Meestal worden hechtingen aangebracht die vanzelf oplossen. Soms is ook een 
gaasje op de wond aangebracht. Dit verwijdert u na minimaal ½ uur tot 1 uur zelf. 

Na de ingreep 

 De verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. Tot die tijd moet u voorzichtig zijn met 
het nuttigen van hete dranken of spijzen. Pas ook op dat u niet op uw ongevoelige 
lip, tong of wang bijt. 

 Als de verdoving is uitgewerkt kunt u pijn krijgen, die echter goed te bestrijden is 
met pijnstillende middelen. U hebt hiervoor een recept meegekregen. Lees ook de 
bijsluiter van dit geneesmiddel! 

Bijverschijnselen 

U kunt de volgende bijverschijnselen verwachten: 
 napijn gedurende 4 tot 5 dagen 
 een dikke wang 
 koorts gedurende 3 tot 4 dagen 
 beperkte mogelijkheid om uw mond te openen 
 slikklachten. 
Het optreden van deze bijverschijnselen is geen reden om u ongerust te maken. 

Zwelling 
 Door de ingreep kan uw wang flink opzetten. De zwelling zal na 2 tot 3 dagen het 

grootst  zijn en daarna weer langzaam slinken.  
 De zwelling wordt minder hevig, als u deze met tussenpozen koelt. Stop een plastic 

zakje met ijsblokjes in een washandje of neem een ijspakking en houdt deze 
gedurende 5 minuten tegen de behandelde gezichtszijde. Daarna geeft u de 
behandelde plek 5 minuten rust. Dit doet u afwisselend gedurende 1 tot 2 uur. 
Vermijd zonnewarmte zolang u last van zwelling hebt. 

Nabloeding 

De eerste uren na de ingreep kan de wond nog een beetje bloeden. Dit gaat meestal 
vanzelf over. Als de wond na enige uren nog blijft bloeden, moet u het volgende 
doen: u neemt een gaasje en maakt daarmee uw mond of wang schoon en droog. 
Dan neemt u een tweede gaasje en vouwt dit een paar keer dubbel. Als u geen gaasje 
hebt, kunt u ook een knoop in een schone stoffen zakdoek leggen. Het opgevouwen 
gaasje of de knoop legt u over de wond en u klemt uw kaken ongeveer 30 minuten 
tot 1 uur stevig op elkaar. Het is belangrijk dat er druk op de wond wordt 
uitgeoefend, zoals bij een drukverband. Hierdoor stopt de bloeding. U mag dit 
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éénmaal herhalen. Vaak lijkt het bloeden erger dan het is. Dit komt door vermenging 
van bloed met speeksel en omdat u ook minder moet slikken. 

Verdere verzorging 

 Om nabloeden te voorkomen is het beter de eerste dag na de ingreep uw mond 
niet  te spoelen.  

 U krijgt van onze medewerker een recept mee voor Perio-Aid. Vanaf 24 uur na de 
behandeling dient u hiermee tweemaal daags ('s morgens en 's avonds na de 
maaltijd) te spoelen. Let op: dit mag u alleen doen als er geen nabloeding is 
opgetreden! 

 Schoonhouden van uw mond is belangrijk voor een snelle en goede genezing. 
Daarom adviseren wij u wél uw tanden te poetsen, maar een beetje voorzichtig 
te zijn in de buurt van de wond.  

 Het is beter de eerste 5 dagen niet te roken en geen alcohol te drinken. Dit 
vertraagt de wondgenezing.  

 Er zijn geen beperkingen wat betreft het eten en drinken. 

Mogelijke complicatie 

Verstandskiezen in de onderkaak staan soms in een nauwe relatie tot de zenuwen die 
het gevoel verzorgen in de tanden en kiezen, tandvlees, tong, lip en kin. 
Hierdoor kan, na verwijdering van een verstandskies uit de onderkaak, een (meestal 
tijdelijke) gevoelsstoornis in de lip en de kin ontstaan. Deze complicatie treedt uiterst 
sporadisch op. 

Wanneer bellen? 

U dient contact met ons op te nemen als: 
 u koorts krijgt boven de 39°C. 
 na 4 of 5 dagen de zwelling van de wang of de pijn niet afneemt of juist 

toeneemt. 
 de wond, ondanks uw voorzorgen, blijft bloeden. 

Vragen 

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt of als u zich ongerust maakt, kunt 
u altijd bellen. Neemt u contact op met Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. 
Als het mogelijk is liefst vóór 10.00 uur ‘s ochtends. De bereikbaarheidsgegevens 
vindt u op de achterkant van deze folder. 
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Geef uw mening! 

Deel uw ervaring over Zuyderland Medisch Centrum op 
www.ZorgkaartNederland.nl, een onafhankelijk kwaliteitsplatform voor de zorg. 
Op basis van uw ervaring kunnen wij onze zorgverlening verder verbeteren. 
 
 

Zuyderland Medisch Centrum 
Polikliniek 
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 
 
Afspraken polikliniek 
088 – 459 9710 
 
Openingstijden polikliniek 
Maandag t/m vrijdag 08.30 – 17.00 uur 
 
Bezoekadres polikliniek 
Locatie Heerlen, etage 1 / balie 11 
Locatie Sittard-Geleen, meldpunt Oost 45 
 
Internetadressen 
www.zuyderland.nl/mondziekten-kaak-en-aangezichtschirurgie 
www.zuyderland.nl 
 
 

http://www.zuyderland.nl/mondziekten-kaak-en-aangezichtschirurgie
http://www.zuyderland.nl/

