
 

Een operatieve ingreep op de polikliniek Mond-, Kaak- en 
Aangezichtschirurgie 
 
Binnenkort ondergaat u een operatieve ingreep op de polikliniek Mond-, Kaak- 
en Aangezichtschirurgie van het Maasziekenhuis Pantein. In deze folder leest u 
wat u kunt verwachten na de ingreep en wat u zelf kunt doen om de wond 
optimaal te laten genezen. 

Wat kunt u verwachten na de ingreep? 
 Zwelling, een dikke wang, soms met blauwkleuring van de huid en slijmvliezen. 
 Temperatuurverhoging, koorts tot 38,5℃. 
 Ziektegevoel, algemene malaise. 
 Pijn, wondpijn, soms oorpijn; dit kan wel drie tot vijf dagen duren. 
 Minder ver kunnen openen van de mond. 
 Slikklachten. 
 Nabloeding die wel twee dagen kan aanhouden. 
 Verdoving die pas na een aantal uren uitgewerkt is. 
 Zelfoplosbare hechtingen. 
 
In de meeste gevallen zullen de klachten na enkele dagen afnemen. 

Adviezen voor thuis 
 Doe het rustig aan, ga niet sporten, niet rennen en niet bukken. 
 Een uur stevig dichtbijten op het verbandgaasje dat op de wond(en) is aangebracht. Als er 

bloed in uw mond zit, spuug dit dan uit. Niet inslikken. 
 Koel de buitenkant van uw mond en kaak goed met een coldpack. U kunt ook een plastic 

boterhamzakje met ijsklontjes in een nat washandje er tegenaan houden. Zorg ervoor dat 
uw huid niet bevriest. 

 U heeft een recept of een advies gekregen voor pijnstillers. Gebruik deze pijnstillers bij 
voorkeur al 1 uur vóór de ingreep en vóórdat de verdoving is uitgewerkt. Bij pijn kunt u 
gerust een pijnstiller nemen. Let wel heel goed op de voorgeschreven hoeveelheid. Neem 
nooit meer pijnstillers dan uw arts heeft voorgeschreven! Lees goed de bijsluiter. 

 Niet roken en geen alcohol gebruiken. 
 Pas uw eten aan. Gebruik zachte kost: vloeibaar, gemalen of gepureerd eten. Wat u 

gewend bent te eten, kunt u met een keukenmachine, blender of staafmixer fijner en 
zachter maken. 

 Houd uw hoofd wat hoger dan normaal. Slaap op twee kussens. 



 

 Hoe schoner u uw mond houdt, hoe mooier de wond geneest. U kunt uw tanden gewoon 
poetsen met een zachte tandenborstel. Poets van het tandvlees naar de tand toe. Wees wat 
voorzichtig(er) bij de wond en de hechtingen. 

 Na het poetsen van de tanden spoelt u de mond zorgvuldig met kraanwater. Daarnaast 
spoelt u uw mond drie keer per dag met de spoelvloeistof of mondconditioner. U spoelt 
telkens een halve minuut lang. 

 Oefening om de mond verder te kunnen openen:  
Plaats de wijsvinger van beide handen op de ondertanden en de duimen op de 
bovenhoektanden en dan verend openen. 

Tips en adviezen bij problemen 
Bij aanhoudende bloeding of opnieuw gaan bloeden van de wond: 
Een schoon verbandgaasje opgevouwen op de wond aanbrengen en daar één tot twee uur 
stevig op dichtbijten. Dit doet u terwijl u rechtop zit. 
 
Bij aanhoudende pijn, ondanks normaal gebruik van de voorgeschreven pijnstiller: 
U mag extra paracetamol gebruiken. Let goed op de hoeveelheid die u mag gebruiken. Dit 
staat beschreven in de bijsluiter. 
 
Bij een open verbinding tussen uw mond en uw neus, via uw kaakholte: 
Niet snuiten, niet blazen, niet aan de wond zuigen en bij niezen de lucht royaal via de open 
mond laten ontsnappen. 
 
Bij een vieze smaak of nare geur uit de wond, ontstaan na een aantal dagen: 
De wond telkens na het eten uitspuiten met lauwwarm kraanwater met een zogenaamd 
monoject spuitje. Eventueel kunt u de wond uitspuiten met een zoutoplossing. De 
zoutoplossing maakt u door één theelepel keukenzout op te lossen in één liter kraanwater. Na 
het uitspuiten, spoelt u een halve minuut na met de spoelvloeistof of mondconditioner. 

Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis? 
In de volgende gevallen dient u met het ziekenhuis contact op te nemen: 
 Als het allemaal anders verloopt dan boven beschreven en u zich zorgen maakt. 
 Als u hoge koorts krijgt, hoger dan 38,5℃ (met thermometer opgemeten). 
 Als na vier of vijf dagen de pijn en zwelling terugkeren of toenemen en u het idee heeft 

dat er een wondabces (een holte gevuld met pus) ontstaat. 
 Als u uw mond steeds minder ver kunt openen, terwijl dat direct na de operatie nog wel 

goed ging, en u het idee heeft dat er een wondabces (een holte gevuld met pus) ontstaat. 
 De wond blijft bloeden ondanks de eerder genoemde maatregelen. 



 

 
Wanneer zich thuis deze problemen voordoen, neemt u dan contact op met de polikliniek 
Chirurgie via telefoonnummer 0485-84 53 35.  
 
Voor spoed buiten kantooruren kunt u contact opnemen met onderstaande ziekenhuizen: 
Van maandag t/m donderdag: Elkerliek ziekenhuis in Helmond, telefoonnummer 0492 - 
595571 (de SEH en vragen naar dienstdoende kaakchirurg). 
Vrijdag t/m zondag: Radboud UMC in Nijmegen, telefoonnummer 024 - 3614187 (de SEH 
en vragen naar dienstdoende kaakchirurg). 

Bericht van verhindering 
Bent u op de afgesproken dag en tijd verhinderd, neemt u dan zo snel mogelijk contact op 
met de polikliniek Chirurgie op telefoonnummer 0485 – 84 53 35. 

Meer informatie 
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, stelt u deze dan aan uw 
behandelend arts of neem contact op met de polikliniek Chirurgie via telefoonnummer 0485–
84 53 35. 
 
Meer informatie over uw ingreep kunt u ook vinden op de website van de Nederlandse 
vereniging van Mondziekten, Kaak- en Aangezichts-chirurgie, www.nvmka.nl. 
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