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Eigen medicatie: 

Bij het gebruik van bloedverdunners wordt in overleg met de implantoloog bepaald of u hiermee 

moet stoppen. Indien u onder controle bent bij de trombosedienst is het van groot belang om een 

dag voor de operatie bij deze dienst uw stollingswaarde te laten controleren.  
 
Medicatie bij de operatie: 

-Antibiotica: Voor het ingroeien van implantaten is het belangrijk dat er geen ontsteking 

optreedt. Daarom wordt meestal een antibiotica kuur voorgeschreven. 

Nadere instructies hieromtrent vindt u in de bijsluiter of op het recept.  

-Pijnstillers: Tegen de pijn is de voorgeschreven pijnstiller meestal voldoende. Het is 

verstandig om het operatiegebied direct na de operatie koel te houden. U 

kunt dit doen door een ijskompres (of een plastic zak met ijsblokjes in een 

washandje) tegen de kin of de wang te houden. 

-Mondspoeling: Om de mond zo schoon mogelijk te houden krijgt u een spoelmiddel. Wij 

adviseren u om een dag voor de operatie te beginnen met spoelen. Op de 

dag van de operatie spoelt u een uur voor aanvang van de behandeling, 

direct na de behandeling niet spoelen. De dag na de operatie mag u weer 

twee maal daags spoelen. 
 
Mogelijke klachten na de operatie: 

Na de operatie kunt u mogelijk last krijgen van pijn, zwelling, verkleuring, bloeding uit het 

operatiegebied, vermoeidheid en sporadisch zenuwuitval. Rust en eenvoudige pijnstillende middelen 

bieden echter uitkomst. Na vier of vijf dagen verdwijnen deze verschijnselen vanzelf. Indien echter 

één of meer van deze klachten aanhouden of als temperatuursverhoging optreedt, vragen we u 

contact met ons op te nemen. Aangetoond is dat roken en alcohol een slechte invloed hebben op de 

wondgenezing. Bij een operatie waarbij donorbot in de kaakholte is geplaatst kan een bloedneus 

optreden. De eerste drie weken na de operatie dient u druk op de kaakholte, zoals door het snuiten 

van uw neus, te vermijden. 
 
Mondhygiëne na de operatie: 

Het gedeelte van de mond waar de operatie heeft plaatsgevonden mag in het begin niet met de 

tandenborstel worden gereinigd omdat u daarmee de wond kunt beschadigen.  Uiteraard dient u de 

andere gebieden wel op de gebruikelijke manier met de borstel te reinigen. Om de wond te laten 

genezen in een plaquevije omgeving hebben wij u een spoelmiddel voorgeschreven welke bacteriën 

in de mond doodt. Na het poetsen van de niet geopereerde gebieden, dient u twee keer per dag 

gedurende een hele minuut met een doseerdop van deze oplossing te spoelen. De spoeldrank 

smaakt soms bitter en na ongeveer een week kan door de mondspoeling een bruine aanslag op de 

tong ontstaan welke weer verdwijnt nadat de normale mondhygiëne wordt hervat. De bruine aanslag 

die op de tanden en kiezen kan optreden kan indien nodig door de mondhygiëniste worden 

verwijderd. De aanslag kan door u worden beperkt door direct na het spoelen geen koffie, thee of 

rode wijn te nuttigen. 
 
Zacht voedsel: 

Druk op het geopereerde gebied moet worden voorkomen. Daarom adviseren wij u in de eerste 

dagen na de operatie voorzichtig te zijn met eten (bijvoorbeeld door uw voedsel te pureren) . 
 


