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Instructies na
een operatie
in de mond

´Samen werken aan gezonde tanden´ is al vanaf
de start van onze praktijk in 2000 onze leus.
Ons team helpt u zorgen voor een gezond en
functio-neel gebit. Juist door onze samenwerking
hebben we ons in verschillende tandheelkundige
behandelingen kunnen specialiseren.
Samenwerken doen we ook graag met ú! Daarom
informeren we u niet alleen persoonlijk maar ook
via onze folders.
U bent in onze praktijk geweest voor een operatieve ingreep in uw mond. Misschien heeft u na
deze operatie een aantal vragen? In deze folder
geven we daar hopelijk antwoord op. Daarnaast
is het na een operatie belangrijk om uw mond
zo schoon mogelijk te houden. Dit voorkomt de
kans op ontstekingen. Ook hierover geven we
informatie en een aantal instructies.

Hoelang duurt de verdoving?
Bij een operatieve ingreep geven we een plaatselijke verdoving. De verdoving is twee tot drie uur
werkzaam, maar soms ook wel enkele uren langer.
Zolang de verdoving nog werkt moet u voorzichtig
zijn met het drinken van warme drinken. U voelt
immers niet of de drank te heet is! Ook moet u er
op letten dat u niet op uw lip bijt zolang deze nog
verdoofd is.

Pijn

Goed schoonhouden!

Als de verdoving uitgewerkt is kunt u pijn krijgen.
Hiervoor kunt u pijnstillers gebruiken of misschien
heeft u een recept voor pijnstillers van ons
meegekregen. Gebruik bij voorkeur geen aspirine!
Aspirine maakt het bloed dunner waardoor de wond
eerder kan gaan nabloeden.
Als pijn na twee dagen heviger wordt in plaats van
minder, dan is het verstandig om contact met ons op
te nemen.

Het is heel belangrijk dat u uw mond zo schoon
mogelijk houdt! Poets regelmatig uw gebit met
een tandenborstel en tandpasta. Het is niet
voldoende alleen de mond te spoelen. Probeert
u ook zo normaal mogelijk te eten, u hoeft geen
maaltijden over te slaan. Roken remt het genezingsproces.

Nabloeden
Het is normaal dat de wond de eerste uren na de
operatie wat nabloedt. U heeft dan een beetje rood
gekleurd speeksel. Het is niet verstandig om uw mond
regelmatig grondig te spoelen. U spoelt dan namelijk
het stolsel weg dat nodig is om de wond te dichten.
Blijft de wond bloeden, dan kunt u dit stoppen door
een uur op een opgevouwen gaasje of schoon doekje
te bijten. Blijft de wond nog steeds bloeden? Belt
u dan met onze praktijk of met de dienstdoende
tandarts.

Zwelling
Het is heel normaal dat de wang of de lip gezwollen
is, soms met een blauw-groene verkleuring. U kunt
het zwellen tegengaan door de eerste uren na de
ingreep de wang of kin te koelen met een plastic
zakje met ijsblokjes. Door de zwelling kan het ook
moeilijk zijn uw mond te openen. Meestal neemt
de zwelling tussen de tweede en vijfde dag na de
operatie af.

Hechtingen
De wond is in de meeste gevallen gehecht met
hechtmateriaal dat na drie tot tien dagen vanzelf
oplost. Als we hechtmateriaal hebben gebruikt
dat niet oplost, dan verwijderen we dit bij uw
volgende afspraak.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Of verloopt de genezing
anders dan u is verteld of u leest in deze folder?
Neemt u dan gerust contact met ons op! Ook
’s avonds en in het weekend is één van de tandartsen van de dienstdoende Kring Drachtster
Tandartsen bereikbaar om uw probleem aan
voor te leggen.

