Antrumperforatie
Het bot boven de wortels van de kiezen in de bovenkaak kan heel dun zijn. Daardoor kan soms
door het trekken van een kies een opening ontstaan die een verbinding vormt tussen de
neusbijholte en de mondholte. Door deze verbinding kan speeksel, eten of drinken in de
neusbijholte komen. De kans is dan groot dat er een ontsteking van de neusbijholte ontstaat
en de opening niet spontaan dichtgroeit. Om dit te voorkomen wordt deze opening chirurgisch
gesloten. Dat wordt gedaan door een gedeelte van het tandvlees en het slijmvlies van de wang
los te maken en over de opening aan te brengen en vast te hechten. De dag van de ingreep en
de dag erna kan er nog wat bloed uit de neus of mond komen. Dit is normaal en stopt vanzelf.
Zolang de wond nog niet is genezen moet u grote luchtdrukverschillen tussen mond en neus
vermijden. Dat betekent dat u de eerste tien dagen:
 Uw neus niet mag snuiten en alleen mag afvegen of voorzichtig ophalen.
 Bij het niezen de mond wijd moet openen en de neus niet mag dichtknijpen.
 Geen blaasinstrumenten mag bespelen.
Pijn
De plaatselijke verdoving is na twee tot vier uur uitgewerkt. Bij pijnklachten kunt u gebruik
maken van de pijnstillende middelen die u zijn voorgeschreven of van de pijnstillende
middelen die u thuis op voorraad heeft. U kunt het beste met de pijnstillers beginnen voordat
de plaatselijke verdoving volledig is uitgewerkt.
Zwelling
Door de operatie kan de wang flink gaan zwellen. Deze zwelling zal na twee dagen het grootst
zijn om daarna weer te slinken. Dit is een normaal gevolg van de ingreep. Soms is er ook een
bloeduitstorting. De wang blijft dan langer dik en verkleurd, maar dat is niet ernstig.
Verdere verzorging
Belangrijk voor een goede wondgenezing is het normaal reinigen van de gebitselementen, ook
(voorzichtig) aan de zijde waar de behandeling heeft plaatsgevonden. Verder kunt u wanneer u
dit is aangeraden de eerste dag na de behandeling voorzichtig gaan spoelen met een
Chloorhexidine mondspoelmiddel.
Wanneer bellen
Soms verloopt de genezing van de wond niet geheel zo als dat moet. U merkt dat doordat:
 De pijn of zwelling na 3 dagen niet begint af te nemen.
 U een temperatuursverhoging van meer dan 39˚C krijgt.
 Er een toenemend vol gevoel onder de ogen ontstaat
 Er een drukkend gevoel in de wang en een vieze afvloed uit uw neus komt
 Wanneer er vloeistof vanuit de mond in de neus komt.
In al deze gevallen is het verstandig om te bellen.
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Grip op uw zorg via Mijntjongerschans
Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is
bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op
www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang
tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten
invullen en uitslagen bekijken.
Vragen
De afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie is te bereiken tijdens kantooruren
onder telefoonnummer 0513 - 685 320. Buiten kantooruren is de dienstdoende kaakchirurg te
bereiken via telefoonnummer 0513 - 685 685. Als u na het lezen van deze folder nog vragen
heeft, stel ze dan voor het onderzoek aan uw arts, de verpleegkundige of aan een van de
medewerkers.

DISCLAIMER
Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden,
dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het
ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.
Folder kaakchirurgie
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