Poliklinische behandeling door de kaakchirurg
Binnenkort heeft u een afspraak met de kaakchirurg voor een poliklinische behandeling. In deze folder
informeren wij u over de praktische zaken van deze behandeling.
Voorbereiding op de behandeling
Voorbereiding thuis
Plan geen belangrijke dingen op de dag van de behandeling en de dag erna.
Nuchter zijn
U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn en mag voor de behandeling gewoon eten en
drinken.
Dag van de behandeling
Wat neemt u mee?


Geldig ID-bewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument).



Patiëntenkaart.

Patiëntenkaart laten maken
Voor ieder bezoek aan het ziekenhuis heeft u een patiëntenkaart nodig.


Bezoekt u voor de eerste keer de polikliniek? Laat dan een patiëntenkaart maken.



Zijn uw gegevens gewijzigd, bijvoorbeeld omdat u een andere huisarts heeft, omdat uw
verzekering gewijzigd is of omdat u een ander adres of telefoonnummer heeft? Dan heeft u een
nieuwe patiëntenkaart nodig. U heeft hiervoor een geldig identiteitsbewijs nodig (dit geldt ook voor
kinderen).

Het maken van een patiëntenkaart duurt ongeveer vijf minuten.
Waar meldt u zich?
U wordt op het tijdstip dat met u is afgesproken verwacht in het ziekenhuis. Datum, tijdstip en locatie
vindt u in de afspraakbrief.
Wie zijn bij behandeling aanwezig?
Op de polikliniek wordt opleiding gegeven aan coassistenten, artsen, tandartsen en kaakchirurgen in
opleiding. Tijdens uw behandeling kan opleiding gegeven worden. Indien u hier bezwaar tegen heeft,
kunt u dit van tevoren aangeven.
De behandeling
Voorbereiding in het ziekenhuis


U krijgt plaatselijke verdoving.



Vervolgens leggen we een steriele doek over u heen.

Daarna volgt de behandeling.

Duur van de behandeling
Poliklinische behandelingen duren ongeveer een half uur.
Na de behandeling


De meeste mensen hebben na een behandeling drie tot vier dagen last. Daarna gaat het
geleidelijk beter.



Zodra de verdoving is uitgewerkt, kunt u weer normaal eten en drinken.



U krijgt een recept mee voor een pijnstiller; soms ook voor een mondspoeling.



Om de zwelling te beperken, kunt u bij thuiskomst eventueel koelen met ijs.



De eerste 24 uur mag u niet spoelen. Pas na 24 uur mag u het behandelde gebeid voorzichtig
poetsen. Het gebied buiten het behandelde gebied mag u wel poetsen.



Eventueel aangebrachte hechtingen lossen binnen tien tot veertien dagen vanzelf op.



Let op! Roken vertraagt de wondgenezing.

Tot slot
Deze behandelingen vinden binnen Treant Zorggroep plaats op alle ziekenhuislocaties.
Heeft u nog vragen of bent u verhinderd?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie.
Telefoonnummers en e-mailadressen
Polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
Ziekenhuislocatie Scheper

0591 69 13 78

e-mail: secr.kaak@treant.nl

Ziekenhuislocatie Bethesda

0528 28 65 05

e-mail: kaakcentrum@treant.nl

Ziekenhuislocatie Refaja

0599 65 47 40

e-mail: kaakchirurgie@treant.nl

Wetenschappelijk onderzoek
Binnen Treant Zorggroep doen we ook wetenschappelijk onderzoek. Mogelijk wordt u gevraagd om
hieraan mee te doen.
Informatie
Meer informatie vindt u op:
www.treant.nl
Wat vond u van de geleverde zorg?
www.ZorgkaartNederland.nl, een website van Patiëntenfederatie Nederland, is de grootste
ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg, waar mensen hun ervaringen met de zorg delen
met elkaar. De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste
past. Deel uw ervaring met de zorg en help zo anderen met kiezen!
TRIP 333 05102017

