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Patiënteninformatie 

Nazorg na het verwijderen van de 

verstandskiezen bij volwassenen 
Richtlijnen voor thuis 

 

De ingreep………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Datum  ingreep……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Operateur……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Verpleegkundige……………………………………………………............................................................... .................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de ingreep 

 Door de operatie kan uw wang opzwellen. Dit  is  de eerste twee dagen het hevigst en 

neemt na drie tot vijf dagen af. 

 Er kan een blauwe verkleuring van de wang  optreden, die vanzelf wegtrekt. 

 Het is mogelijk dat u mond tijdelijk wat slechter opengaat. 

Leefregels 

 Eet de eerste dag zachte afgekoelde voeding  en drink geen hete dranken.  

 Drink de eerste dagen geen alcohol. Dit kan een nabloeding veroorzaken.  

 Roken verstoort de wondgenezing.  

 Na de ingreep de mond 24 uur niet spoelen.  

 U kunt de tanden en  kiezen wel poetsen maar wees voorzichtig in de buurt van de wond. 

 U mag de dag na de ingreep uw mond spoelen met zoutwater. 

Een nabloeding kan tot 24 uur na de ingreep ontstaan.  

 Neem een gaasje of schone zakdoek en maak hiermee de mond schoon en droog. 

 Neem een tweede gaasje en vouw dat dubbel en leg het opgevouwen gaasje op de wond.  

 Houdt uw  tanden 30 minuten op elkaar. Belangrijk is dat druk op de wond wordt 

uitgeoefend. 
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Patiënteninformatie 

Controle afspraak 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

U vindt de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) op niveau 2. 
Volg H – 2 Groen. 

Opmerkingen 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

Contact 

Nee, contact met ons op bij een nabloeding, ontsteking of abnormale pijn. 

Polikliniek  Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 043-387 52 00 Chirurgisch 

Dagcentrum van       043-387 24 00 tijdens kantooruren 

Spoedeisende Hulp   (SEH)      043-387 67 00 `s avonds en in het   

                                                                                                                                                      weekend 

Websites 

 www.mumc.nl 

 https://www.mumc.nl/patienten-en-bezoekers/uw-opname/dagcentrum/chirurgisch-

dagcentrum 

 www.mka-chirurgie.mumc.nl 
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