
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLVG  
 

Na een kaakchirurgische behandeling 

instructies voor thuis 
 
 

U hebt een kaakchirurgische behandeling gehad in OLVG. Waar moet u 

rekening mee houden de uren en dagen na de ingreep? Hoe helpt u zelf 

mee aan een snel herstel? Dat en meer leest u in deze folder. 

 

Klachten na de ingreep 

Houd er rekening mee dat u na de behandeling soms klachten heeft. Onderstaande klachten 

zijn normaal en gaan meestal vanzelf weer over.  

 

Nabloeden 
De eerste uren na de ingreep kan de wond nog wat bloeden. Dit gaat meestal vanzelf over. 

Wij adviseren u het volgende: 

 Heeft de MKA-chirurg een gaasje aangebracht? Bijt dan het eerste half uur na de ingreep 

hier stevig op dicht.  

 Bloedt de wond na een half uur nog? Gebruik dan een nieuw gaasje en bijt opnieuw een 

half uur stevig. In plaats van een gaasje kunt u thuis ook een ongebruikt theezakje 

gebruiken. Controleer de wond na een half uur, het heeft geen zin het gaasje tussentijds 

te controleren. 

 U mag de eerste dag na de operatie uw mond niet spoelen, omdat de wond dan minder 

goed geneest. 

 Bloeden na de behandeling is normaal. Dit kan ongeveer 24 uur aanhouden.  

 

Pijn en medicatie 
 Binnen 2 tot 4 uur na de ingreep raakt de plaatselijke verdoving uitgewerkt. U kunt dan 

pijn krijgen. Wij adviseren u om direct met pijnstillers te starten voordat de verdoving is 

uitgewerkt. Zowel paracetamol als ibuprofen zijn te koop bij drogist of apotheek. Lees 

altijd eerst de bijsluiter!  

 De pijn is meestal goed te bestrijden met paracetamol. Voor een volwassene is dit 

maximaal 4x daags 1000 mg paracetamol. Bij kinderen is dit afhankelijk van het 

lichaamsgewicht.  

 U kunt de pijn ook bestrijden met ibuprofen. Voor een volwassene geldt 3-4 x daags 400 

mg ibuprofen. Bij kinderen is dit afhankelijk van het lichaamsgewicht. 

 Zo nodig kunt u ibuprofen combineren met paracetamol.  

 De pijn kan de eerste dagen toenemen. Na de derde dag wordt dit minder. Het kan enige 

tijd duren voordat de pijn helemaal weg is. Toenemende pijn wordt meestal veroorzaakt 

door voedselrestjes in de wond. 
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Zwelling 
 Door de behandeling kan uw wang of lip dik worden. U kunt daardoor moeite hebben met 

het openen van de mond. Soms krijgt u ook een bloeduitstorting. 

 Om de zwelling zoveel mogelijk te beperken, kunt u de buitenkant van uw gezicht de 

eerste 3 uren koelen.  

 Tot 5 dagen na de ingreep kan de zwelling toenemen. Daarna neemt de zwelling weer af. 

 

Koorts  
U kunt koorts hebben na de ingreep, zelfs tot 39 °C. Hierover hoeft u zich geen zorgen te 

maken. Na 5 dagen neemt ook de koorts weer af. Is dit niet het geval neem dan contact met 

ons op. 

 

Pijn, zwelling en koorts horen bij het normale herstel. Antibiotica zijn in de regel niet nodig.  

 

Na de behandeling 

Wat mag u wel doen en wat doet u beter niet? 

 

Eten en drinken 
 Wanneer de verdoving is geplaatst is het verstandig om de eerste 2 tot 6 uur geen warm 

eten of warme dranken te nuttigen. Door de verdoving voelt u niet meer wat warm en 

koud aanvoelt, waardoor u de lip of tong kunt verbranden. 

 Als de verdoving is uitgewerkt, mag u gewoon eten en drinken. Eet de eerste dagen 

vooral zacht voedsel.  

 Roken en het gebruik van alcohol raden we af. 

 

Voldoende rust 
Om goed te herstellen van de ingreep, adviseren we u de eerste dagen rustig aan te doen. 

Ga op tijd naar bed, doe geen zwaar lichamelijk werk en ga niet intensief sporten. 

 

Mondhygiëne 
 Houd uw mond goed schoon door de tanden en kiezen na de ingreep te poetsen. Borstel 

vanaf de dag na de ingreep ook voorzichtig over het wondje en de eventuele hechtingen. 

Dit bevordert de genezing. 

 Gebruik rond de wond geen elektrische tandenborstel. 

 De meeste hechtingen lossen vanzelf op. Dit kan twee weken duren. 

 

Gebruik van het spoelspuitje (monoject) 
Is er een kies of tand verwijderd in de onderkaak? Dan hebt u 

een spoelspuitje meegekregen om de wond goed te spoelen. 

U start met spoelen 48 uur na de behandeling. Spoel de wond 

4 maal daags, na elke hoofdmaaltijd, en voor het slapen gaan 

en houd dit een week vol.  

 

 Vul een glas met lauwwarm kraanwater  

 Zuig het water op met het spuitje 

 Plaats de tip van de spuit zo diep mogelijk in de lege tandkas. 
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 Spoel met een lichte druk het wondje uit (zie afbeelding). 

 

Heeft u na een week spoelen toch nog etensresten in de wond? Dan mag u dit alsnog 

uitspoelen. Belangrijk dat u dit niet regelmatig doet omdat u anders de wondgenezing 

verstoord. 

 

Zenuwuitval 
Door de ingreep kan een zenuw beschadigen. Bijna altijd herstelt dit binnen een aantal 

weken spontaan.  

 In de onderkaak loopt een zenuw die onder meer zorgt voor het gevoel in de onderlip en 

de huid van de kin. Soms liggen de wortels van de kiezen tegen deze zenuw aan.  

 Hetzelfde geldt voor een zenuw die het gevoel verzorgt in één helft van de tong en die 

aan de tongzijde vlak naast de onderkaak loopt.  

 

Wanneer moet ik contact opnemen? 

Bij onderstaande klachten, neem dan contact op met de polikliniek Mondziekten, 

Kaakchirurgie en Aangezichtschirurgie. Na 16.15 uur of in het weekend belt u met de 

afdeling Spoedeisende hulp.  

 Als u koorts heeft boven de 39°C. 

 Bij koorts boven de 38°C die langer dan 5 dagen aanhoudt.  

 Als na 5 dagen de pijn of zwelling alleen maar toeneemt. 

 Als de wond blijft bloeden, ook al houdt u zich aan de instructies (zie kopje 'nabloeden').  

 Als de zenuwuitval na een aantal weken niet herstelt. 

 

Als u contact opneemt met de afdeling Spoedeisende Hulp voor uw klacht, vertel dan dat dat 

u door een MKA-chirurg behandeld bent. 
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Vragen? 

Stel uw vraag via MijnOLVG 
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of 

betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota 

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen 

staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen. 

 

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

 

 

Contact  
polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA), locatie Oost 

T 020 599 36 01 (werkdagen 8.15 – 16.15 uur)  

E kaakchirurgie@olvg.nl  

P4 

 

polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA), locatie West 

T 020 599 36 01 (werkdagen 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 81 61 

 
 
 

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  

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl   |   Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht  
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