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Wie kan ik bellen als ik thuis ben 
en er is iets mis?

Als u weer naar huis gaat kan het zijn dat:

• er op de dag van de ingreep en de dag   
 er na nog een beetje bloed uit uw neus of  
 mond komt. Dit is normaal en houdt
 vanzelf op.

Heeft u andere problemen als gevolg van 
de behandeling zoals:

• klachten die na drie dagen toenemen in  
  plaats van afnemen;
• koorts boven de 39 graden;
• een toenemend vol gevoel onder de ogen  
  en een drukkend gevoel in de wang;
• viezigheid dat uit de neus komt;
• lucht of vloeistof dat van uw neus in de  
   mond komt.

In al deze gevallen is het verstandig ons te
bellen. Natuurlijk kunt u ook altijd bellen
wanneer u vragen hebt of zich ongerust
maakt.

De telefoonnummers staan vermeld 
op uw ziekenhuiskaart in het
mapje van de ponskaart. Voor 
spoedgevallen kunt u het algemene 
telefoonnummer van ziekenhuis  
bellen, 

Lees ook onze speciale nazorg folder!

Waarom het sluiten van een gaatje in de bovenkaak? 
Het bot boven de wortels van de tanden of kiezen in de bovenkaak kan heel dun zijn.
Daardoor kan soms door het trekken van een tand, kies of bij een wortelpuntbehandeling een gaatje 
ontstaan. Dit gaatje vormt een verbinding tussen de neusbijholte en mondholte. Door dit gaatje kan 
er speeksel in de neusbijholte komen. De kans is groot dat er door bacteriën in het speeksel een 
ontsteking van de neusbijholte ontstaat en het gaatje niet spontaan dichtgroeit. Om dat te  
voorkomen hebben wij het gaatje gesloten.

Na de behandeling.
De eerste dagen.
De dag van de ingreep en de dag erna kan er wat bloed uit uw neus of mond komen.
Dit is normaal en houdt vanzelf op. Zolang het tandvlees nog niet is genezen moet u
grote luchtdrukverschillen tussen mond en neus vermijden.

Dat betekent dat u de eerste tien dagen:

- niet uw neus mag snuiten, maar alleen mag afvegen of ophalen;
- als u moet niezen uw mond wijd open moet houden en niet de neus dichtknijpen;
- geen blaasinstrument mag bespelen;
- moet voorkomen dat u kou vat en neusverkouden wordt.

Pijn.
De plaatselijke verdoving is na twee tot vier uur uitgewerkt. U kunt dan pijn krijgen.
Deze is goed te bestrijden door pijnstillende middelen in te nemen. Hiervoor hebt u
een recept meegekregen. Het beste kunt u met de pijnstillers beginnen voordat de
plaatselijke verdoving volledig is uitgewerkt.

Zwelling.
Door de operatie kan uw wang of lip dik worden. Dit is een normaal gevolg van de ingreep. U kunt 
deze zwelling verminderen door uw wang te koelen met een “icepack” (een soort gel in
een plastic zak) of een met ijsklontjes gevuld plastic zakje met daaromheen een washandje. Dit heeft 
zin tot twee uur na de behandeling. De zwelling is het sterkst na drie tot vier dagen.

Vanaf dat moment neemt de zwelling af en zal die uiteindelijk
helemaal verdwijnen. Soms ontstaat er een bloeduitstorting. 
De wang blijft dan langer dik en verkleurt, dit is niet ernstig, u hoeft
hiervoor geen contact op te nemen met het ziekenhuis.

Hechtingen.
De hechtingen lossen over het algemeen binnen twintig dagen vanzelf op.

Ziekenhuis Meander Medisch Centrum Amersfoort:
 
Maatweg 3 
3813 TZ  Amersfoort
Tel.  Algemeen: 033 - 850 5050 Afspraken: 033 - 850 60 70

Ziekenhuis St Jansdal:
 
Wethouder Jansenlaan 90
3844 DG Harderwijk
Tel. Algemeen: 0341 - 463911  Afspraken: 0341 - 463890

Meer informatie vind u op :
www.mkamiddennederland.nl


