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Operatieve behandeling 
bij de kaakchirurg:  
Wat kunt u verwachten? 
 

 

In overleg met uw behandelend kaakchirurg wordt bij u binnenkort een operatie 

uitgevoerd. In deze folder leest u de gang van zaken voor, tijdens en na deze 

operatieve behandeling. 

 

Voorbereidingen ziekenhuis 
Op de afgesproken dag en tijdstip meldt u zich bij polikliniek Kaakchirurgie van de 

locatie waar u onder behandeling bent. Voor de behandeling vinden de volgende zaken 

plaats: 

 

Plaatselijke verdoving 

U krijgt plaatselijke verdoving door middel van injecties. Het duurt enkele uren voordat 

de verdoving is uitgewerkt. U kunt dus nog een tijdje een 'doof' gevoel houden. 

 

Naar de behandelkamer 

De assistent(e) brengt u naar een speciale (steriele) behandelkamer. 

 

De behandeling 
Tijdens de behandeling wordt het tandvlees indien nodig losgemaakt. Soms moet bot 

worden verwijderd met een boor. De wond wordt meestal gehecht met materiaal dat na 

enige tijd vanzelf oplost. In enkele gevallen wordt hechtmateriaal gebruikt dat na 

ongeveer één week moet worden verwijderd. Als dit voor u geldt, vertelt uw behandelend 

kaakchirurg u dat. 

 

Soms wordt een tampon in de wond achtergelaten. De tampon moet een ontsteking 

voorkomen. De tampon kan een vieze smaak in de mond veroorzaken. De tampon moet 

op de polikliniek worden verwijderd (tijdens de vervolgafspraak).  

 

Ook komt het voor dat er een gaasje op de wond wordt gedaan. Door dicht te bijten geeft 

u extra druk op de wond. Hierdoor stopt het bloeden eerder. Na een half uur mag u dit 

gaasje zelf weghalen. 

 

Na de behandeling 
Als de verdoving uitgewerkt is, kunt u pijn voelen. De kaakchirurg heeft u een recept 

meegegeven voor de juiste pijnstiller. Neem in geval van pijn de voorgeschreven 

pijnstiller. 



 

 

 

Kaakchirurgie  |  KAAK-503  |  21 november 2020  |  pagina 2/2 

 

Complicaties 
Na het bekijken van uw mond en de röntgenfoto’s vertelt de kaakchirurg of er bij u een 

grotere kans op complicaties bestaat. Zo ja, dan vertelt hij u welke dat kunnen zijn. 

 

Vragen? 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de 

polikliniek Kaakchirurgie in de locatie waar u behandeld wordt. 

 

Gelre ziekenhuizen Apeldoorn 

 maandag t/m vrijdag 8.30 – 16.00 uur 

 tel 055 - 581 18 06 

 polikaakchirurgieapeldoorn@gelre.nl  

 

Gelre ziekenhuizen Zutphen 

 maandag t/m vrijdag 8.30 - 16.30 uur 

 tel 0575 - 59 28 22 

 polikaakchirurgiezutphen@gelre.nl  

 

www.gelreziekenhuizen.nl/kaakchirurgie  
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