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De kaakchirurg heeft vandaag bij u een gaatje in de bovenkaak gesloten. 

In deze folder hebben we de informatie over de ingreep voor u op een rijtje gezet. 

Doel van de ingreep 

Het bot boven de wortels van de tanden of kiezen in de bovenkaak kan heel dun zijn. 

Daardoor kan soms door het trekken van een tand of kies een gaatje in dit bot 

ontstaan. Dit gaatje vormt dan een verbinding tussen de neusbijholte en de 

mondholte. Door dit gaatje kan er speeksel in de neusbijholte komen. De kans is dan 

groot, dat er door de bacteriën in het speeksel een ontsteking van de neusbijholte 

ontstaat. Om dat te voorkomen heeft de kaakchirurg het gaatje gesloten. 

De ingreep 

De ingreep gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving. Het gaatje in de bovenkaak 

is gesloten door een stukje tandvlees los te maken en over het gaatje te leggen. 

Daarna is het vastgehecht. Het tandvlees zal nu vanzelf dichtgroeien. Dit duurt 

ongeveer tien dagen. 

Pijn 

De verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. Er kan dan pijn ontstaan. Deze is goed te 

bestrijden door het innemen van pijnstillende tabletten. Hiervoor heeft u een recept 

gekregen. 

Zwelling 

Door de ingreep kan uw wang flink gaan opzetten. De zwelling is het grootst na twee 

dagen en zal daarna langzaam afnemen. Dit is een normaal gevolg van de ingreep. 

Soms is er ook een bloeduitstorting. De wang blijft dan langer dik en verkleurt, maar 

dit is niet ernstig. 

U krijgt een minder dikke wang wanneer u, zodra u thuis bent, een plastic zakje met 

ijsblokjes op uw wang legt. Steeds gedurende vijf minuten erop, dan weer vijf 

minuten eraf. Het is voldoende als u dit gedurende een half uur doet. 

Na de ingreep 

Op de dag van de ingreep en de dag erna kan er nog wat bloed uit uw neus of mond 

komen. Dit is een normaal verschijnsel en houdt vanzelf op. 

Vermijd grote luchtdrukverschillen tussen mond en neus zolang het tandvlees nog 

niet is genezen.  

Houdt u daarom de eerste week na de ingreep aan de volgende richtlijnen: 

• Niet uw neus snuiten, alleen afvegen. 

• Houd uw mond wijd open als u moet niezen. 

• Bespeel geen blaasinstrument. 

• Voorkom dat u kou vat. 
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Verdere verzorging 

• De eerste drie dagen moet u viermaal per dag flink uw mond spoelen met een 

eetlepel onverdunde spoelvloeistof. Hiervoor heeft u een recept meegekregen. In 

plaats van spoelvloeistof kunt u ook een zoutwateroplossing gebruiken. Die 

maakt u door twee theelepels zout op te lossen in een liter gekookt water. 

• We adviseren u de eerste vijf dagen niet te roken en geen alcohol te drinken. 

• De hechtingen lossen binnen 1,5 – 2 weken vanzelf op. 

• Normaal tanden poetsen mag. 

Wanneer bellen 

In sommige gevallen verloopt de genezing van de wond niet helemaal zoals dat moet. 

U merkt dat doordat: 

• de pijn of de zwelling na drie tot vijf dagen niet minder wordt; 

• u koorts krijgt, meer dan 39ºC (een beetje verhoging de eerste dagen is normaal); 

• u een toenemend vol gevoel onder de ogen krijgt of een drukkend gevoel op de 

wang; 

• er viezigheid uit uw neus komt; 

• u merkt dat er lucht of vloeistof van uw mond in uw neus komt. 

 

In al deze gevallen is het verstandig om telefonisch contact met ons op te nemen. Als 

u dit voor 10.00 uur doet, kunt u dezelfde dag nog op het spreekuur terecht. 

Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen wanneer u nog vragen hebt of zich om 

andere redenen ongerust maakt. 

Het telefoonnummer staat op de achterkant van deze folder. 
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Bijzonderheden:  

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

Controledatum:________dag_______________ 

 

om__________________uur bij Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. 

 

 

 

 

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 

Meldpunt Oost 45 

Informatienummer 088 - 459 7789 

Afsprakennummer 088 - 459 7790 

 

Spoedpost / Spoedeisende hulp (SEH) 

Telefoon: 088 – 459 7876 

 

Internet 

www.zuyderland.nl 

 


