
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) 

DAGBEHANDELING KIND
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Binnenkort wordt uw kind opgenomen voor een behandeling door de kaakchi-
rurg. Uit ervaring weten wij dat een ouder/verzorger die goed op de hoogte is, 
zijn kind het beste tot steun kan zijn. In deze folder leest u informatie over de 
behandeling van uw kind. Lees deze folder goed door.

VOOR DE BEHANDELING 
U krijgt een uitnodiging van afdeling B5 voor een voorlichtingsbijeenkomst. 
Deze voorlichtingsbijeenkomst is voor ouders/verzorgers en hun kinderen die 
een dag in het ziekenhuis worden opgenomen voor een onderzoek of een 
operatie onder narcose.

ETEN EN DRINKEN
Tijdens of na de behandeling willen we misselijkheid en braken zo veel mo-
gelijk voorkomen. Daarom is het belangrijk dat uw kind voor de behandeling 
nuchter blijft. 

• Uw kind mag nog wel een licht ontbijt tot zes uur voor de ingreep hebben. 
Bijvoorbeeld een kopje thee en een beschuit, dun besmeerd met jam en 
boter. 

• Uw kind mag geen pap of melkproducten.
• Tot twee uur voor de ingreep mag uw kind nog één glas water drinken. 
• Uw kind mag misschien niet ontbijten. Wel is het verstandig dat u als ouder 

zelf wat eet. Er staat u een vermoeiende dag te wachten.

MEDICIJNEN
Gebruikt uw kind medicijnen? Uw kind mag deze gewoon met een slokje water 
innemen. Behalve als u met de arts andere afspraken heeft gemaakt.

DE BEHANDELING
Eén van de ouders of verzorgers mag mee naar de operatiekamer, totdat het 
kind slaapt. 

• Meestal spreekt de kaakchirurg nog even met u over de behandeling. 
• Tijdens de behandeling kunt u wachten in de wachtruimte. 
• De behandeling door de kaakchirurg bestaat meestal uit het verwijderen 

van tanden en/of kiezen van het melkgebit. 
• Uw kind krijgt narcose via een kapje, soms ook via een prikje. 
• Om ervoor te zorgen dat uw kind na de behandeling zo min mogelijk pijn 

heeft, geeft de kaakchirurg een plaatselijke verdoving voordat de tanden en/
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of kiezen verwijderd worden. Uw kind is dan al onder narcose en merkt hier 
dus niets van. 

• Na het verwijderen van tanden en/of kiezen worden de wondjes soms ge-
hecht. Deze hechting lost in ongeveer twee weken vanzelf op. 

• U mag naar de uitslaapkamer als uw kind wakker wordt. 

NA DE BEHANDELING
Meestal komt de kaakchirurg op de uitslaapkamer vertellen hoe de behan-
deling van uw kind is gegaan. Weer terug op de afdeling mag uw kind direct 
iets drinken en later een waterijsje eten. Door de kou trekken de bloedvaten 
samen en stopt het bloeden van de wondjes sneller.

Infuus
• Uw kind heeft een infuus in zijn arm, ook als het narcose heeft gehad via 

een kapje. 
• Bijna alle kinderen vinden een infuus vervelend, maar het is nodig. Via het 

infuus krijgt uw kind voldoende vocht en een medicijn dat snel werkt tegen 
de pijn. 

• Dit infuus blijft zitten totdat uw kind weer naar huis mag. 

ONTSLAG
Meestal kunt u 1 à 2 uur na de ingreep weer met uw kind naar huis. De kaak-
chirurg stuurt de informatie over de behandeling door naar de tandarts en/
of orthodontist. U moet zelf weer een afspraak maken bij uw tandarts en/of 
orthodontist.
 
WEER THUIS
Pijnbehandeling 

• Voor de behandeling heeft uw kind pijnstillers gekregen. 
• Eenmaal thuis hebben de meeste kinderen weinig last van de behandeling.

Misselijkheid 
• Het kan zijn dat uw kind op de dag van de behandeling nog wat misselijk is. 

Dit komt meestal door het bloed dat uw kind na de behandeling heeft door-
geslikt. De misselijkheid kan ook een reactie zijn op de narcose. 

• Het kan zijn dat uw kind een keer moet braken. Dit kan er dan bruin uitzien 
(oud bloed). 
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• De ontlasting van uw kind kan er de eerste dagen wat zwartgekleurd uitzien. 
Ook dit komt door het bloed dat ingeslikt is. 

Voeding 
Het is verstandig om uw kind de eerste twee dagen alleen zacht voedsel te 
laten eten.
 
Zwelling

• De wang van uw kind kan door de behandeling een beetje dik worden (zwel-
len). Na drie dagen is dit meestal het ergst. Daarna wordt de wang langzaam 
weer minder dik. 

• Houd een washandje gevuld met ijsklontjes of een ‘coldpack’ tegen de huid. 
Zo zorgt u ervoor dat de wang minder dik wordt. 

• De wang kan ook iets verkleuren vanwege een bloeduitstorting. (Dit kan 
geen kwaad.) 

Nabloeding
• Het eerste uur na de behandeling kan de wond nog een beetje bloeden. Dit 

stopt vanzelf.
• Laat uw kind het bloed niet uitspugen. Hierdoor kan de bloeding alleen 

maar erger worden.
• Voorkom misselijkheid bij uw kind. Hij of zij kan het bloed beter niet door-

slikken. Uw kind kan het teveel aan bloed of speeksel in een tissue of was-
handje laten lopen. 

• Het speeksel kan de eerste dag na de operatie nog wat rood blijven. Dit 
komt door de bloedstolseltjes die oplossen in het speeksel. 

• Gaat de wond opnieuw bloeden of wordt het bloeden erger? 
 - Vouw een gaasje of een schoon zakdoekje in elkaar en leg dit op de  
   wond. 
 - Gebruik geen watten. 
 - Laat uw kind daarna een half uur lang goed de mond dichtbijten. 
 - Is uw kind hier nog te klein voor? Druk dan met uw vinger op het  
   gaasje of de zakdoek. Het gaat erom dat er druk op de wond komt.  
   Daardoor stopt het bloeden. Als het wondje daarna toch blijft   
   bloeden, moet u contact met ons opnemen. (Een klein beetje bloed 
   verlies is normaal).
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Tanden poetsen 
De avond na de behandeling mag uw kind meteen zijn tanden poetsen.

WANNEER CONTACT OPNEMEN?
U kunt bellen met de polikliniek MKA als:

• de bloeding niet stopt.
• uw kind een temperatuur heeft boven de 39°C.
• na vier tot vijf dagen de pijn of zwelling van de wang niet minder wordt, 

maar hetzelfde blijft of erger wordt.
• u vragen heeft of zich ongerust maakt.

VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. De me-
dewerkers van de polikliniek MKA-chirurgie geven u graag meer informatie. 

MKA-CHIRURGIE
 0344-674074

tijdens kantooruren

ZIEKENHUIS RIVIERENLAND
 0344-674911

’s avonds en in het weekend



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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