
OLVG

Na het sluiten van een open
verbinding tussen mondholte en
neusbijholte

In uw bovenkaak is de open verbinding tussen mondholte en kaakholte
gesloten. In deze folder leest u waarom dat noodzakelijk was en wat u
verder kunt verwachten.

Waarom afsluiten van de open verbinding?
Bij het verwijderen van een kies of tand in de bovenkaak is er een open verbinding ontstaan
tussen de kaakholte en de mondholte. Door deze opening kan er speeksel in de neusbijholte
komen. Bacteriën in het speeksel geven een grote kans op ontsteking van de neusbijholte.
Om dat te voorkomen, sluiten we deze open verbinding. Bij voorkeur doen we dit dezelfde
dag.
Wanneer de open verbinding al langer bestaat of wanneer er tekenen van infectie zijn, dan
kan de MKA-chirurg besluiten om de holte te spoelen tot de tekenen van ontsteking
verdwenen zijn. In dat geval moet u hiervoor een aantal keer terugkomen.

De behandeling
Na het vaststellen van een open verbinding heeft de MKA-chirurg een stukje tandvlees over
de open verbinding heen gelegd. Het tandvlees is daarbij gehecht met materiaal dat na
ongeveer 2 tot 4 weken vanzelf weer oplost.

Na de behandeling
U krijgt een recept mee voor medicijnen en eventueel voor een mondspoelmiddel.
De dag van de behandeling en de dag erna kan er nog wat bloed uit uw neus of mond
komen. Dit is normaal en houdt vanzelf op. Zolang het tandvlees nog niet is genezen,
probeer dan grote luchtdrukverschillen tussen mond en neus te vermijden. Dat houdt in dat u
de eerste 2 weken:
 Uw neus niet mag snuiten! U mag alleen uw neus ophalen.
 Uw mond wijd open moet houden bij het niezen.
 Beter niet met het vliegtuig kan reizen.
 Bijvoorbeeld geen blaasinstrument mag bespelen of diepzeeduiken.

Instructies
Zwelling
Uw wang kan na de behandeling wat dikker worden. Soms is er ook een bloeduitstorting
(blauwe plek). Het helpt om het de eerste uren na de behandeling goed te koelen.

Schoonhouden
Tot aan de controle afspraak is het belangrijk om het wondje goed schoon te houden en dat
u 2x per dag uw mond rustig spoelt met kraanwater. (Soms wordt een mondspoelmiddel
voorgeschreven).

Wanneer contact opnemen?
U neemt contact op met de MKA-chirurg als:
 U merkt dat er lucht of vloeistof van uw mond in uw neus komt.
 U koorts krijgt boven de 39°C (geringe verhoging is normaal).
 Na 4 of 5 dagen de pijn en/of zwelling niet afneemt maar juist erger wordt.
 U een toenemend vol gevoel onder de ogen krijgt of een drukkend gevoel op de wang.
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Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op of kijk op
www.olvg.nl Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Meer informatie online
www.olvg.nl/mka-chirurgie

Contact
polikliniek Mondziekten, Kaakchirurgie en Aangezichtschirurgie (MKA), locatie Oost
T
020 599 36 01 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)
E
kaakchirurgie@olvg.nl
P4
polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA), locatie West
T
020 599 36 01 (ma t/m vrij 8.15 – 16.15 uur)
E
kaakchirurgie@olvg.nl
Route 01

Na 16.15 uur en in het weekend
afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie Oost
T
020 599 30 16
afdeling Spoedeisende Hulp (SEH), locatie West
T
020 510 89 11

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden
Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht
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