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U heeft een afspraak op de kliniek van

Zwelling

KaakmeesterZ voor het sluiten van een gaatje

Na de ingreep kan uw wang of lip dik worden.

in de bovenkaak. In deze folder leest u informatie

Om deze zwelling te verminderen kunt u een

over de behandeling.

ijszak ( coldpack ) op de wang te leggen.

BEHANDELING

Pijn

De behandeling vindt plaats onder plaatselijke

U krijgt van ons een recept voor pijnstillers of andere

verdoving. Als de verdoving is ingewerkt maakt

medicatie. Deze gebruikt u volgens voorschrift.

de kaakchirurg een stukje tandvlees los en legt
dit over het gaatje heen. Vervolgens hecht hij

Eten, drinken en roken

het tandvlees weer. De hechtingen lossen na

De eerste 6 uur na de ingreep mag u niet eten.

ongeveer 2 tot 4 weken vanzelf weer op.

U kunt wel drinken, maar u mag geen zeer warme
of zeer koude dranken nemen. Alcohol kunt u de

NA DE BEHANDELING

eerste dagen beter niet gebruiken omdat dit de

De dag van de behandeling en de dag erna

kans op een nabloeding vergroot. Ook roken raden

kan er nog wat bloed uit uw neus of mond

we af: roken verstoort de wondgenezing waardoor

komen. Dit is normaal en stopt vanzelf. Na de

u langer last van napijn zult hebben.

behandeling kunt u last krijgen van napijn, een
dikke wang of een bloeduitstorting. Ook kunt

Mondverzorging

u uw mond wat minder makkelijk openen.

De wond geneest het beste wanneer het bloed

Over deze klachten hoeft u zich geen zorgen

goed kan stollen. Daarom mag u de eerste 24

te maken; ze kunnen de eerste twee dagen

uur de mond niet spoelen. Ook moet u de wond

toenemen maar verdwijnen daarna geleidelijk.

niet met de vingers aanraken. Een schone mond
geneest beter dan een vieze. Daarom is het

Druk op de wond

belangrijk dat u de volgende dag uw tanden

Zolang het tandvlees nog niet is genezen, moet u

en kiezen weer normaal poetst met een zachte

grote luchtdrukverschillen tussen mond en neus

tandenborstel. Wees voorzichtig in de buurt

vermijden. De eerste week na de ingreep moet u

van de wond. De eerste vijf dagen na de

daarom op het volgende letten:

behandeling kunt u daarnaast ook uw mond

- U mag uw neus wel ophalen, maar niet snuiten!

spoelen met chloorhexidine 0,12% (Perio-Aid).

- Houd uw mond wijd open als u niest.
- Bespeel geen blaasinstrument.
- Voorkom dat u kou vat.
- Reis liever niet met een vliegtuig.
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WANNEER MOET IK BELLEN?

VRAGEN EN CONTACT
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen?

Nabloeding

Neem dan contact op met KaakmeesterZ.

Soms kunt u na het sluiten van een gaatje in
de bovenkaak een nabloeding krijgen. Bijt dan

Wij zijn bereikbaar op werkdagen

gedurende 30 minuten krachtig op een gaasje.

tussen 8.00 en 17.00 uur op

Blijft de wond bloeden? Neem dan contact op

085 77 300 50

met onze kliniek. Wacht hiermee niet tot het
eind van de dag.

In spoedgevallen in de avond of in het
weekend kunt u ons bereiken op

VEELGESTELDE VRAGEN

085 77 300 50

Wanneer kom ik in aanmerking voor
deze behandeling?

KaakmeesterZ is de onbetwiste uitblinker

Bij het trekken van een kies in de bovenkaak kan

in de mondzorg! Als expertisecentrum biedt

er een gaatje ontstaan tussen de mondholte en

KaakmeesterZ efficiënte, effectieve en

de neusbijholte. Door dit gaatje kan speeksel in

patiëntvriendelijke zorg. Dat doen we met

de neusbijholte komen. Omdat er bacteriën in

deskundige specialisten en de meest

het speeksel zitten kan dan een ontsteking van

moderne diagnostiek.

de neusbijholten ontstaat. Daarom moet het
gaatje gesloten worden door de kaakchirurg.
Doet de behandeling pijn?
De behandeling zelf doet geen pijn. De plaats
waar het gaatje gesloten wordt, wordt immers
verdoofd. Wanneer de verdoving is uitgewerkt,
kunt u wel pijn krijgen. Hiervoor krijgt u van ons
pijnmedicatie mee. U kunt het beste beginnen
met deze pijnstillers voordat de verdoving
volledig is uitgewerkt.
Moet ik de kosten zelf betalen?
Soms wel en soms niet. Dit is afhankelijk van
uw zorgverzekering. Wel moet u het eigen risico
betalen. U kunt deze vraag het beste vóór de
behandeling stellen aan uw zorgverzekeraar.
Dan weet u waar u aan toe bent.
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