Patiënteninformatie

Richtlijnen na
kaakchirurgische behandeling
(Kinderdagverpleging)

Inleiding
Uw kind heeft vandaag een behandeling
bij de kaakchirurg ondergaan. In de
regel treden hierna de volgende
verschijnselen op:





Zwelling van de wang
Pijn
Mogelijk enige beperking van de
mondopening
Mogelijk enige
temperatuursverhoging

Deze verschijnselen zijn normaal, u hoeft
zich hier geen zorgen over te maken.
De eerste dagen na de operatie
Uw kind kan gewoon net als anders de
tanden poetsen! De zwelling zal na drie
tot vier dagen verdwijnen.
De eerste dagen na de operatie kunt u
uw kind beter geen hete dranken, zoals
thee en soep geven, lauw kan dit wel.
Het eten van harde dingen, zoals
broodkorstjes en dergelijke, kan beter
vermeden worden. Vermijd ook ijsjes
omdat deze het genezingsproces kunnen
tegenwerken.
Wanneer u kind zich goed voelt kan het
gewoon naar buiten. Het is aan te raden
om uw kind de eerste dag na de
behandeling naar school te brengen en
te halen. Het kind mag de eerste dag
niet fietsen, sporten of gymmen; probeer
uw kind zoveel mogelijk rustig te
houden.
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Pijn
Geef uw kind pijnstilling zoals
voorgeschreven. Pijnstilling bevordert
ook het genezingsproces.

Complicaties
Op de dag van de behandeling mag uw
kind de mond niet spoelen. Wanneer de
wond gaat nabloeden, moet uw kind een
gaasje (geen watten) in de mond doen
op de plaats van de bloeding en hier op
bijten tot de bloeding gestopt is. Dit
duurt gemiddeld een half uur tot één
uur.
Wanneer de zwelling na drie tot vier
dagen niet verdwenen is of zelfs erger
wordt, dan is het mogelijk dat er een
ontsteking is ontstaan. Neemt u dan
contact op met uw behandelend arts of
anders de dienstdoende arts.
Ook bij temperaturen boven de 38,5 °C
moet u contact opnemen met de
specialist.
Vragen en problemen
Als u na thuiskomst nog vragen heeft of
onverwachte klachten krijgt, dan kunt u
tijdens kantooruren contact opnemen
met Polikliniek Mondziekten, Kaak- en
aangezichtschirurgie: 020 – 755 7027.

www.ziekenhuisamstelland.nl

Kinderdagverpleging
Telefoon: 020 – 755 7116

Buiten de kantooruren kunt u via het
algemene telefoonnummer 020 – 755
7000 doorverbonden worden met het
dienstdoende avond- of nachthoofd. U
kunt dan uw vragen of klachten
bespreken. Buiten kantooruren doet
Ziekenhuis Amstelland samen met het
AMC de dienst.

Opmerkingen over deze folder
Ontbreekt er informatie in deze folder of is
iets onduidelijk beschreven, dan horen wij
dat graag. U kunt uw opmerkingen
doorgeven via voorlichting@zha.nl

