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Deze patiënteninformatie geeft u adviezen 
over op welke wijze u zich het beste kunt 
voorbereiden op een poliklinische kaak
operatie en informeert u over de gang van 
zaken op de polikliniek.

Wat gebeurt er tijdens de kaakoperatie?
Poliklinische behandelingen vinden plaats 
onder lokale verdoving, u kunt tevoren 
ge woon eten en drinken, dit is zelfs aan 
te bevelen. Het kan verstandig zijn om 
iemand mee te nemen voor wat steun 
achter af, bijvoorbeeld voor vervoer en het 
op halen van medicijnen.
De operatie gebeurt onder steriele om
standig heden. Daarom wordt het gebied 
van de ingreep met een doek afgedekt. 
Uw ogen worden afgeschermd, zodat u 
niet verblind wordt door de operatielamp. 
De artsen en assistentes die u behandelen 
dragen operatiekleding en hebben een 
maskertje voor de mond. U wordt lokaal 
verdoofd, zodat u geen pijn heeft tijdens 
de operatie. Het kan zijn dat er wat bot 
moet worden weg geboord. U voelt geen 
pijn maar wel het trillen van de boor. Het 
tandvlees wordt na de operatie doorgaans 
gehecht met oplosbaar materiaal. Voordat 
de verdoving is uitgewerkt neemt u een 
pijnstiller om de eerste napijn tegen te 
gaan.
Verreweg de meeste behandelingen in 
de kaakchirurgische praktijk zijn routine
hande lingen. Wondjes kunnen gaan na
bloeden en ontsteken na enkele dagen, 
maar dat komt weinig voor. Bij hoge uit
zondering kunnen andere complicaties 
optreden. Bijna altijd kan de Mond, Kaak 
en Aangezichts (MKA)chirurg de kans 
daarop van tevoren inschatten. Hij zal dat 
in dat geval ook vooraf met u bespreken.

Wat kunt u na de operatie verwachten?
U mag na de operatie weer naar huis. Het 
is normaal dat u na de operatie pijn krijgt, 
meestal na enkele uren als de verdoving 
is uitgewerkt. Hiervoor kunt u pijnstillers 
innemen, bijvoorbeeld paracetamol. Ook 
kunt u koorts krijgen. Na de operatie kan 
een dikke, verkleurde wang optreden 
en kan het moeilijk zijn uw mond goed 
te ope nen. Na drie tot vijf dagen nemen 
deze klachten af. De eerste dagen na de 
opera tie kan het speeksel rood kleuren, 
dit komt door bloedstolsels en dit betreft 
dan geen nabloeding. Is er sprake van 
een nabloeding dan is er meer bloed dan 
speek sel in de mond. Druk een dubbel 
gevouwen verbandgaas of zakdoek op 
de wond en bijt vervolgens een half uur 
stevig dicht of druk het gaasje aan met de 
duim (indien de wond zich aan de zijkant 
bevindt). Gebruik geen watten of kijk niet 
tussendoor of het bloeden al gestopt is. 
Als het bloeden na een half uur nog niet 
gestopt is, herhaal dan de procedure. 
Mocht het bloeden dan nog niet gestopt 
zijn, neem dan contact op met de afdeling. 
Veelvuldig de mond spoelen vergroot de 
kans op nabloedingen in de eerste dagen. 
Een goede mondhygiëne is na een kaak
operatie belangrijk. De eerste dagen na 
de operatie is het beter om in de buurt 
van de wond zacht te poetsen, een mond
spoelmiddel kunt u na 48 uur gebruiken.
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Wanneer is het verstandig om contact op 
te nemen?
 Als de wond heftig gaat/blijft bloeden 
 en de eerder genoemde maatregelen 
 niet helpen.
 Als er een infectie optreedt. Dit merkt 
 u meestal na enkele dagen als de pijn, 
 die al aan het afnemen was, in alle hevig
 heid terugkomt.
 Als er sprake is van hoge koorts 
 (>39 graden).
 Als er een zwelling optreedt die u het 
 slikken (bijna) onmogelijk maakt.

Adresgegevens

Locatie Haarlem
Amsterdamsevaart 268, 2032 EK Haarlem
Telefoonnummer: 085  080 40 00
Postadres: Amsterdamsevaart 268, 
2032 EK Haarlam
Website: www.mkakennemerenmeer.nl
Email polikliniek: info@mkachirurgie.nl

Locatie Hoofddorp
Spaarnepoort 1, 2134 TM Hoofddorp 
Telefoonnummer: 085  080 40 00 
Postadres: Amsterdamsevaart 268, 
2032 EK Haarlam
Website: www.mkakennemerenmeer.nl
Email polikliniek: info@mkachirurgie.nl

Rode Kruis Ziekenhuis
Vondellaan 13, 1942 LE Beverwijk
Telefoonnummer polikliniek: (0251) 26 56 97
Telefoonnummer algemeen: (0251) 26 55 55
Postadres: Postbus 1074, 1940 EB Beverwijk
Website: www.rkz.nl
Email polikliniek: kaaksec@rkz.nl

Vragen 
Het is belangrijk dat u juiste en duidelijke 
informatie krijgt. Met deze informatie be
slist u, samen met uw MKAchirurg, of u 
de behandeling laat doen. Heeft u na het 
gesprek met de MKAchirurg en na het 
lezen van deze folder nog vragen, stel 
deze dan gerust. Schrijf uw vragen van 
tevoren op, zodat u niets vergeet. 

 

 

Copyright 
Alle rechten van intellectuele eigen dom betreffende deze materia
len liggen bij MKA Kennemer & Meer. Kopiëren, verspreiden en 
elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder 
schriftelijke toe stem ming van MKA Kennemer & meer.

Disclaimer 
MKA Kennemer & Meer spant zich in om de inhoud van deze 
patiënten informatie zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te 
vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het moge lijk dat inhoud 
onvolledig en/of onjuist is. 


