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Poliklinische kaakoperatie (voorbereiding)

Deze patiënteninformatie geeft u adviezen over op welke wijze u zich het beste kunt
voorbereiden op een poliklinische kaakoperatie 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 gewoon
eten en drinken, dit is zelfs aan te bevelen. Het kan verstandig zijn om iemand mee te
nemen voor wat steun achteraf, bijvoorbeeld voor vervoer en het ophalen van medicijnen.
De operatie gebeurt onder steriele omstandigheden. 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 routinehandelingen.
Wondjes kunnen gaan nabloeden en ontsteken na enkele dagen, maar dat komt weinig voor.
Bij hoge uitzondering kunnen andere complicaties optreden. Bijna altijd kan de Mond-, Kaaken 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 openen. Na drie tot vijf
dagen nemen deze klachten af. De eerste dagen na de operatie 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 speeksel 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
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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 kaakoperatie belangrijk.
De eerste dagen na de operatie is het beter om in de buurt van de wond zacht te poetsen,
een mondspoelmiddel kunt u na 48 uur gebruiken.
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 hevigheid terugkomt.
- Als er sprake is van hoge koorts (>39 graden).
- Als er een zwelling optreedt die u het slikken (bijna) onmogelijk maakt.
Vragen
Het is belangrijk dat u juiste en duidelijke informatie krijgt. Met deze informatie beslist u,
samen met uw MKA-chirurg, of u de behandeling laat doen. Heeft u na het gesprek met de
MKA-chirurg en na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. Schrijf uw
vragen van tevoren op, zodat u niets vergeet.
Heeft u vragen of problemen of kunt u niet naar de afspraak komen, bel dan:
Polikliniek mond-, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA-chirurgie)
Tijdens kantooruren van maandag t/m vrijdag
Spaarne Gasthuis (023) 224 00 80
Rode Kruis Ziekenhuis (0251) 265 697
Buiten de normale werktijden belt u de afdeling spoedeisende hulp
Spaarne Gasthuis locatie Haarlem Zuid (023) 224 48 80
Spaarne Gasthuis locatie Hoofddorp (023) 224 68 80
Rode Kruis Ziekenhuis (0251) 265 470
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Algemene adresgegevens
Spaarne Gasthuis locatie Haarlem Zuid
Boerhaavelaan 22, 2035RC Haarlem
Telefoonnummer polikliniek: (023) 224 00 80
Telefoonnummer algemeen: (023) 224 00 00
Postadres: Postbus 417, 2000 AK Haarlem
Website algemeen: www.spaarnegasthuis.nl
E-mail polikliniek: kaakchirzuid@spaarnegasthuis.nl
Spaarne Gasthuis locatie Hoofddorp
Spaarnepoort 1, 2134 TM Hoofddorp
Telefoonnummer polikliniek: (023) 224 00 80
Telefoonnummer algemeen: (023) 224 00 00
Postadres: Postbus 770, 2130 AT Hoofddorp
Website algemeen: www.spaarnegasthuis.nl
E-mail polikliniek: polikaak@spaarnegasthuis.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 algemeen: www.rkz.nl
Op de locaties Heemstede en Haarlem Noord van het Spaarne Gasthuis zijn geen
poliklinische voorzieningen van de afdeling mond-, kaak- en aangezichtschirurgie.

Disclaimer MKA Kennemerland spant zich in om de inhoud van deze patiënteninformatie zo vaak mogelijk te actualiseren
en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Copyright Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MKA Kennemerland.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming
van MKA Kennemerland.
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