Nazorg operatieve behandeling
in de mond bij kinderen
MKA

Vandaag is bij uw kind een operatieve behandeling in de mond verricht. Van deze
behandeling kan uw kind de komende dagen de volgende klachten ondervinden,
waarover u zich overigens niet ongerust over hoeft te maken.
• Napijn gedurende 4 á 5 dagen
• Dikke wang: de zwelling zal na 3 dagen het hevigst zijn
• Temperatuursverhoging gedurende 3 tot 4 dagen

Voorzichtig zijn:

De verdoving is na ongeveer 2 tot 4 uur uitgewerkt. Tot die tijd is het verstandig
om geen heel heet voedsel te gebruiken en op te passen dat uw kind niet op de
ongevoelige lip, tong of wang bijt.

Pijn:

Napijn is goed te bestrijden met pijnstillers. Het is verstandig alvast te starten met
de pijnstillers voordat de verdoving is uitgewerkt.
□ Paracetamol te gebruiken naar leeftijd en gewicht,
• Verkrijgbaar bij de drogist in zetpil, tablet en zuigtablet.
De aangegeven dosering op de verpakking voor leeftijd en gewicht
niet overschrijden.
□ Ibuprofen te gebruiken naar leeftijd en gewicht.
• Verkrijgbaar bij de drogist in drank of tablet.
De aangegeven dosering op de verpakking voor leeftijd en gewicht
niet overschrijden.
□ Het door de arts voorgeschreven recept.
•
•

LEEST U VOORAL DE BIJSLUITERS!
GEEF UW KIND ALLEEN PIJNSTILLERS ALS HET ECHT AANGEEFT
PIJN TE HEBBEN.
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Voeding

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 doorgeslikt. Het
kan zijn dat uw kind een keer moet braken. Dit zal er dan bruin uitzien (=oud bloed).
De ontlasting van uw kind kan er de eerste dagen wat zwart gekleurd uitzien. Ook
dit komt door het bloed dat ingeslikt is.
Het is verstandig om uw kind de eerste twee dagen alleen zacht voedsel te laten
eten. Rijst mag uw kind de eerste twee dagen niet eten omdat de rijstkorrel in het
wondje onder de hechting kan gaan zitten. Dit kan gaan ontsteken.
Let op de temperatuur van de voeding: geen hele hete gerechten/dranken.
Vaak vinden kinderen een ijsje heerlijk.

Zwelling

Door de behandeling kan de wang van uw kind een beetje dik worden. U kunt
dit tegengaan door de wang van uw kind te koelen. Gebruik daarvoor een met
ijsklontjes gevuld washandje of een zak bevroren erwtjes. Houd daarbij het
volgende tijdschema aan:
• 15 minuten koelen met het washandje/ de erwtjes (erwtjes wel in een theedoek
niet rechtstreeks op de huid),
• daarna 5 minuten niet koelen (washandje/erwtjes weg),
• dan weer 15 minuten koelen, enzovoort, tot een maximum tijd van ongeveer 2
uur.
Na drie dagen is de zwelling meestal het ergst, daarna wordt de wang langzaam
weer minder dik. 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 wordt de bloeding alleen
maar geactiveerd Om misselijkheid te voorkomen kan uw kind het bloed beter ook
niet doorslikken. Als uw kind veel bloed en speeksel in zijn mond heeft, kan hij dat
het beste gewoon uit de mond laten lopen in een tissue of washandje. Het speeksel
kan de eerste dag na de operatie nog wat rood blijven omdat bloedstolseltjes
oplossen in het speeksel.
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Wanneer de wond opnieuw gaat bloeden of het bloeden erger wordt, kunt u het
volgende doen:
U neemt een gaasje of een schone zakdoek (geen watten!) en vouwt dat in elkaar.
U legt dit op de wond. Laat uw kind daarna de mond goed dicht bijten en probeer
dat een half uur lang vol te laten houden.
Als uw kind hier nog te klein voor is, kunt u met uw vinger op het gaasje of de
zakdoek duwen.
Het gaat erom dat er op de wond gedrukt wordt, waardoor het bloeden stopt.
Als het wondje daarna blijft bloeden moet u ons waarschuwen. Zie hiervoor de
telefoonnummers achter in de folder.

Verdere verzorging

Om de wondjes goed te laten genezen is het goed om de eerste dag de tanden
van uw kind niet te poetsen en de mond niet te laten spoelen. Vanaf de tweede dag
moet u wel weer poetsen (2-3 maal per dag).

Wanneer contact opnemen?
•
•
•
•

Als de bloeding niet stopt.
Als uw kind een temperatuur heeft boven de 39 graden.
Als na 4 of 5 dagen de pijn of zwelling van de wang niet minder wordt, maar
hetzelfde blijft of erger wordt.
Als u vragen hebt of u ongerust maakt.

Tijdens kantooruren:
Lokatie Hoorn: 0229-257666
Lokatie Purmerend: 0299-457685
In de avond en het weekend kunt in geval van uiterste spoed contact opnemen met
telefoonnummer 0229257257 u wordt dan doorverbonden met de spoedeisende
hulp van de locatie waar u geholpen bent.
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Notities:
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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