
 

 KC-03-052021 

Nazorg kaakchirurgie bij kinderen 
 

In deze folder geeft Spijkenisse Medisch Centrum u algemene informatie over 

nazorg kaakchirurgie bij kinderen. Wij adviseren u deze informatie goed te lezen. 

Aanvullingen op deze informatie worden door uw behandelend arts aan u verteld. 

 
Algemeen  
 
Hechtingen: 
Uw kind heeft in sommige gevallen 
hechtingen. Deze hechtingen lossen 
vanzelf op na 10 tot 14 dagen. 
 
Wat zijn normale nabezwaren en 
klachten: 
Na de ingreep kan het zijn dat  
• de wond wat nabloedt.  
• er zwelling van het gelaat optreedt.  
• uw kind pijn heeft.  
• het moeilijk is de mond normaal te  
  openen.  
• uw kind enige dagen koorts heeft.  
 
Wat kunt u hiertegen doen: 
 
Spoelen  
Bij uitzondering wordt bij grotere kinderen 
een mondspoelmiddel voorgeschreven. 
 
Pijnstillers  
Bestrijd de pijn uitsluitend met de pijnstiller 
die in de tabel in deze folder staat, 
eventueel spreekt de kaakchirurg nog een 
extra pijnstiller af, hiervoor krijgt uw kind 
een recept.  
 
IJskoeling  
Een zwelling kunt u tegengaan door een 
paar ijsblokjes in een washandje op het 
gelaatsdeel te leggen aan de zijde van de 
ingreep, of gebruik te maken van een cold 
pack. Kijk wel uit voor bevriezing, doe er 

wel een doek omheen. Ook het eten van 
ijsjes helpt zwelling tegen te gaan. 
 
Enkele leefregels: 
  
Eten en drinken  
De eerste dag is het advies koud 
vloeibaar, daarna mag uw kind langzaam 
weer proberen normaal te gaan eten, kijk 
nog wel uit met hard voedsel zoals chips. 
De eerste dag kunt uw kind het beste aan 
de niet behandelde kant kauwen. De 
dagen daarna moet uw kind bij het kauwen 
beide kanten weer gebruiken. 
  
Mondhygiëne  
Laat uw kind de wond niet met de vingers 
aanraken. Een schone mond geneest 
beter dan een vieze. Het is dus van belang 
om de tanden en kiezen weer normaal met 
een zachte tandenborstel te poetsen, maar 
wees voorzichtig in de buurt van de wond.  
 
Wanneer moet u de polikliniek bellen: 
In de volgende gevallen dient u contact op 
te nemen met de medewerkers van de 
polikliniek Kaakchirurgie (niet met uw 
tandarts of huisarts!), telefoonnummer 
(0181) 65 85 93.  
 
Hoge koorts  
Koorts, zelfs tot 39° C, is gedurende de 
eerste dagen normaal. Krijgt u plotseling 
hoge koorts boven 39° C of duurt de 
koorts boven 38,5° C langer dan 5 dagen, 
neem dan contact op met ons.  
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Zeer forse zwelling  
Een dikke wang, een blauw/gele 
verkleuring en een verminderde 
mondopening zijn normaal. De zwelling 
neemt meestal de eerste dagen toe en zal 
in de meeste gevallen na 3 tot 5 dagen 
weer afnemen. Als dat niet het geval is, 
neem dan contact op met ons.  
 
Hevige pijn  
Als de pijn niet te onderdrukken is met de 
voorgeschreven middelen, neem dan 
contact op met ons.  
 
Nabloeden  
Stopt het bloeden niet, vouw dan eerst een 
verbandgaasje (met wat lauw water) op en 
breng dit aan op de wond (gebruik nooit 
watten!). Nu minimaal 30 minuten stevig 
dichtbijten of aandrukken. Stopt het 
bloeden hierna niet, herhaal dan de 
procedure. Als dit weer niet helpt, neem 
dan contact met ons op.  
 
Pijnstilling: 
 
Uw kind mag pijnstilling in de vorm van 
paracetamol volgens onderstaand 
schema: 

Policontrole: 
Uw kind krijgt meestal geen controle 
afspraak op de polikliniek. 

Voor meer informatie over de rechten van 
Kind en Ouder in ziekenhuizen in het 
algemeen en in Spijkenisse Medisch 
Centrum in het bijzonder verwijzen wij u 
naar de folder Kind in het Spijkenisse 
Medisch Centrum. Deze kunt u o.a. 
vinden op onze website 
www.spijkenissemc.nl/patientenfolders 
> item Algemeen.  
Op de pagina van het specialisme 
Kindergeneeskunde treft u ook links aan 
naar andere websites met zeer nuttige 
informatie over dit onderwerp.  
 

Tot slot 
Inzien medische gegevens 
Op mijn.spijkenissemc.nl kunt u uw 
medisch dossier inzien. U kunt ook 
inloggen via onze website 
www.spijkenissemc.nl. 
 
Vergoeding ziekenhuiszorg 
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed 
door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u 
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag 
vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw 
bezoek en/of behandeling in het 
ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie 
vindt u op dezorgnota.nl. 
 
Bereikbaarheid polikliniek 
Kaakchirurgie 
Neemt u voor vragen, meer informatie of 
het afmelden van een afspraak contact op 
met polikliniek Kaakchirurgie via  
0181-65 85 93. 
 
Raadpleeg onze website voor de actuele 
tijden. 
 
Buiten kantooruren kunt u contact 
opnemen via het algemene 
telefoonnummer 0181-65 88 88. 

           Hoe vaak 
per dag 

Dosering 

 7 – 9 kg 3 x daags 240 mg 

10 – 14 kg 4 x daags 240 mg 

15 – 19 kg 3 x daags 500 mg 

20 – 29 kg 4 x daags 500 mg 

30 – 39 kg 3 x daags 1000 mg 

40 kg of 
meer 

4 x daags 1000 mg 

https://www.spijkenissemc.nl/patientenfolders
https://mijn.spijkenissemc.nl/
https://www.spijkenissemc.nl/
https://dezorgnota.nl/

