
[Geef tekst op] 
 

dr. J. Defrancq 
dr. W. De Vos 
dr. J. Jonkergouw 
prof. dr. N. Nadjmi 
dr. L. .Renier 
dr. S. Stevens 
dr. B. Vanassche 
dr. J. Van de Perre 
dr. M. Van Genechten 
dr. G. Van Hemelen 
dr. F. Vanhove 
dr. H. Vercruysse 
dr. H. Jr. Vercruysse 
dr. P. Winderickx 
 
 
 
 
AZ MONICA Antwerpen 
Harmoniestraat 68 
2018 Antwerpen 
T 03 240 26 11 
mka@azmonica.be 
 

 

AZ MONICA Deurne 
Florent Pauwelslei 1 
2100 Deurne 
T 03 320 58 18 
info@aangezicht.be 
 

 

UZA 
Wilrijkstraat 10 
2650 Edegem 
T 03 821 34 47 
mka@uza.be 
 

 

AZ KLINA 
Augustijnslei 100 
2930 Braschaat 
T 03 650 50 96 
secretariaat.mka@klina.be 
 

 

H. Hartziekenhuis 
Mechelsestraat 24 
2500 Lier 
T 03 491 27 36 
mkasecr@hhzhlier.be 
 

 

AZ Heilige Familie 
’s Herenbaan 172 
2840 Rumst 
T 03 880 90 11 
mka@hfr.be 

 

 
 
 

  
 

 

 

U heeft een chirurgische ingreep ondergaan op de dienst Mond-, Kaak- en 

Aangezichtschirurgie. Graag geven we u dan ook enkele raadgevingen mee 

voor een comfortabel herstel. Uw behandeling loopt verder tot een volledige 

genezing bekomen is. U bent dus altijd welkom. 

Het optreden van zwelling ter hoogte van de wangregio is mogelijk en kan 

toenemen tot en met de 3e dag na de operatie. De zwelling van de wang kan 

minder worden als u de eerste uren na de behandeling de wang koelt met een 

ijskompres of coldpack. 

De wonde wordt gehecht met resorbeerbare draad, welke verdwijnt na een 

10tal dagen. De eerste 12-24 uur is lichtjes nabloeden mogelijk. De tong 

weghouden van het wanggebied is noodzakelijk. 

Uw voorschrift bevat pijnstillers, antibiotica en mondspoelmiddel: de 

verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. Het is dan ook aan te raden om 

ongeveer 1 uur na de behandeling de voorgeschreven pijnmedicatie op te 

starten. De antibioticakuur dient uitgenomen te worden. De eerste 24u na de 

operatie mag men niet spoelen, zuigen op de wonde of roken; dit veroorzaakt 

afbraak van bloedklonter(s) en kan leiden tot nabloedingen.  

Soms is postoperatief een doofheidsgevoel of ‘veranderd’ gevoel in de 

onderlip langs 1 zijde te merken. Dit is praktisch altijd tijdelijk en verdwijnt 

binnen enkele dagen tot weken. Indien er reeds genezingskapjes (door het 

tandvlees) op de implantaten geplaatst zijn en deze wat los komen dient u 

met ons contact op te nemen, ook indien dit geen pijn of last veroorzaakt. 

Mondhygiëne is zeer belangrijk. De tanden dienen normaal verder gepoetst te 

worden, eventueel met een zachte kindertandenborstel. 

Vermijd hete dranken en/of voeding in de eerste 24u na de operatie. 

Voldoende eten, de eerste dagen kan u best aangepaste voeding (zachte 

voeding) nemen, drinken en rusten, dit versnelt het genezingsproces, het is 

vanzelfsprekend dat dit de 1e dagen wat moeilijker gaat omwille van de 

zwelling. 

Wanneer er onverwachts toch nog problemen zouden ontstaan waarover u 

zich zorgen maakt, aarzel dan niet om ons telefonisch te contacteren. 

Het MKA-team 

Plaatsen implantaten 


