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Inleiding 

Deze brochure biedt u informatie over wat u moet doen na een ingreep 
in de mond. U leest hier meer over de behandeling zelf en eventuele 
nazorg van de behandeling. Het is onmogelijk om in deze brochure alle 
details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig 
bijkomende vragen te stellen aan uw arts of verpleegkundige.  
 
Gelieve deze brochure mee te brengen als u naar het ziekenhuis komt. 

De procedure/behandeling 

U krijgt lokale verdoving toegediend waarna de besproken ingreep zal 
plaatsvinden. Mogelijke procedures zijn: 

 tandextractie 

 wijsheidstanden 

 implantaten plaatsen 

 vrij leggen implantaten 

 cyste/fibroom/biopsie 

 botankers 

 verwijderen botankers 

 … 

Verloop na de procedure/behandeling 

De dag van de ingreep 

Wat doet u best meteen na de ingreep? 

Neem een pijnstiller voor de verdoving is uitgewerkt. De lokale 
verdoving werkt 2 à 3 uur na toediening. 
 
Na iedere ingreep in de mond is het 
aangewezen de eerste 24 uur goed te koelen 
om de zwelling en de pijn tot een minimum te 
beperken. Koel de wangen, lip of plaats van de 
ingreep. Gebruik hiervoor bij voorkeur een 
coldpack, verkrijgbaar bij uw huisapotheek. 
 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiM-ev9zILlAhVBK1AKHXrQD6IQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.bol.com/nl/p/mcdavid-211p-herbruikbaar-hot-cold-pack/9200000037372566/&psig=AOvVaw2V7UAuKm47taUlKZHhdQvx&ust=1570278270636126
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Rusten is de dag van de ingreep van belang. Bij voorkeur zittend, 
niet liggend.  

Voeding 

De dag van de ingreep raden we aan enkel koude gerechten en 
koude dranken te nuttigen. Daarnaast adviseren we u om pas te 
eten wanneer de verdoving is uitgewerkt. Er bestaat een risico dat 
u onbewust op de lip of wang bijt.  
 
Niet spoelen de dag van de ingreep. Indien gewenst start u 
hiermee de dag na de ingreep. 

De dagen na de ingreep 

U kan/mag de tanden poetsen zoals normaal. Schrik niet als het wat 
begint te bloeden.  
 
Vanaf 24 uur na de ingreep mag u de mond spoelen met een 
mondspoelmiddel zoals voorgeschreven. Spoelen vervangt het poetsen 
absoluut niet! 
 
Neem de pijnmedicatie zoals voorgeschreven.  
 
Rook niet gedurende tien dagen na de ingreep. Roken kan een afbraak 
veroorzaken van de bloedklonter in de wonde en is de belangrijkste 
oorzaak bij het ontstaan van nabloedingen en infecties.  

Bijwerkingen na de ingreep  

Na de ingreep kan u een aantal klachten verwachten, die op zich geen 
reden tot ongerustheid hoeven te zijn. 
 

 Een zwelling ter hoogte van de wang of lippen is normaal. Deze 
zwelling wordt het hevigst de derde dag na de operatie en begint 
duidelijk na de vierde dag af te nemen. 

 De hechtingen verdwijnen spontaan na een 14-tal dagen. 
Ondertussen kunnen ze een vervelend en spannend gevoel 
veroorzaken. Soms komen de hechtingen al veel sneller los, dit is 
niet erg, het wondje heelt vanzelf verder. 
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 Ongemak tot pijn is normaal. Medicatie zoals voorgeschreven is 
gewoonlijk doeltreffend. Wacht niet tot de pijn in alle hevigheid is 
doorbroken vooraleer u een pijnstiller neemt. De pijn zou na de 
vierde dag moeten afnemen.  

 De eerste 12 tot 24 uur is nabloeden mogelijk. Plaats eventueel 
een geknoopte zakdoek op de tandvleeswonde en bijt er 
gedurende 30 minuten op. Als ondanks deze maatregel de wonde 
hevig blijft bloeden, neemt u best telefonisch contact op met de 
dienst MKA. Een licht sijpelen van bloed uit de wonde gedurende 
de eerste 24 uur is echter normaal en hoeft u niet verontrusten. 

 Indien de zwelling en/of pijn blijft bestaan of opnieuw de kop 
opsteekt, neemt u best contact op met het secretariaat van de 
dienst MKA. U kan dan de dag zelf of de dag nadien uw mond 
laten nakijken bij één van de artsen. 

Tot slot  

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan 
kunt u terecht bij uw behandelend arts dr. Kuyken, dr. Claeys, dr. 
Plumot, dr. Grosjean of de verpleegkundigen. Wij hopen van harte dat 
deze brochure u wegwijs heeft gemaakt in het verloop en de 
nabehandeling van een ingreep in de mond onder lokale verdoving.  

Wie contacteren bij vragen of problemen?  

AZ Turnhout campus Sint-Jozef 
Dienst MKA (Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie) 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 
 
 014 44 44 24 
 MKA@azturnhout.be 
www.azturnhout.be/mka  

  

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=4ff854ab-f561-4a20-981f-7aca93c250d1
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Persoonlijke notities/ vragen  

 
Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. Zo hebt u 
ze altijd bij de hand bij een gesprek met uw arts of verpleegkundige. 
 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 

Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 

AZ Turnhout vzw 
www.azturnhout.be 
info@azturnhout.be 
014 40 60 11 
 

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout 

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv) 

Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=9d81d924-fa17-4b88-a1db-c9a8061f5a5b
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=4c8db1d5-060b-4c5c-bd83-fcd5b42cf6e8
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