Adviezen bij een
afsluiting van een
opening naar de
neusbijholte

U heeft een behandeling gehad bij de kaakchirurg waarbij
de opening naar de neusbijholte gesloten is. In deze folder
informeren wij u over de leefregels na de behandeling. Het is van
belang dat u de instructies opvolgt voor een goede nazorg en
genezing.

De ingreep
De opening naar de neusbijholte is gesloten omdat er anders lucht en/of
speeksel in de neusbijholte kan komen. Deze kan daardoor ontstoken raken.
Tijdens deze ingreep is uw tandvlees losgemaakt, over de opening gelegd
en vastgehecht. Hierdoor voelt het alsof de wang aan het tandvlees vastzit.
Dit geeft een trekkerig gevoel. Na een aantal weken gaat dit vanzelf weer
soepel aanvoelen. De dag van de ingreep en de dag daarna kan er bloed uit
uw neus en/of mond komen. Dit is normaal en stopt vanzelf.

Leefregels
Het is van belang om grote drukverschillen in de neusbijholte te
voorkomen. Dit betekent dat u de eerste 14 dagen:
• uw neus niet mag snuiten (ophalen van de neus mag wel);
• moet niezen met open mond;
• geen blaasinstrument mag bespelen.
Verder volgt u de instructies in de folder “Nazorg na behandeling bij de
kaakchirurg” die u ook heeft meegekregen.

Antibiotica
U heeft van de arts een recept voor antibiotica meegekregen. Het is van
belang deze antibiotica te gebruiken en de kuur af te maken. Heeft u
bijwerkingen zoals: jeuk, huiduitslag, rode vlekjes, bulten, blaren, blauwe
plekken, zwelling van gezicht/lippen/tong of problemen met ademhalen?
Neemt u dan direct contact op met uw arts. Ook bij twijfel kunt u contact
opnemen.
Het is van groot belang als u andere medicijnen gebruikt of als u een
allergie heeft dit bij uw arts te melden. U kunt dit navragen bij uw apotheek.
De apotheek weet welke medicijnen u gebruikt en of er allergieën staan
vermeld.

Controle
Wanneer de arts het nodig vindt dat u voor controle terugkomt op de
polikliniek Kaakchirurgie, krijgt u hiervoor een afspraak mee.

Wanneer een arts waarschuwen
Neemt u in de volgende gevallen contact op met de polikliniek
Kaakchirurgie:
• als u een vol gevoel krijgt onder de ogen of een drukkend gevoel op de
wang.
• als er viezigheid uit de neus komt.
• als er lucht en/of speeksel van de mond in de neusholte komt.
Natuurlijk kunt u ook contact opnemen als u vragen heeft of zich ongerust
maakt.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder vragen, dan kunt u contact opnemen
met de polikliniek Kaakchirurgie via: 088 979 24 45.
De polikliniek is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 uur t/m
17.00 uur.
’s Avonds en in het weekend kunt u bij urgente klachten bellen met het
algemene nummer van HMC: 088 979 97 00.
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