
I N F O R M A T I E B R O C H U R E   
T A N D E X T R A C T I E S    

Ook bij een dagopname dienen de bezoekuren    

gerespecteerd te worden (van 14u tot 20u)  

In het belang van uw kind en de andere patiëntjes 

vragen wij uw andere kinderen thuis te laten.  

Hazelereik 51  | 3700 Tongereren                                

T. 012 396 111 | www.azvesalius.be  



Binnenkort zal je een ingreep ondergaan. Hiervoor is 

een dagopname op de afdeling pediatrie noodzakelijk.  

Lees alvast even deze informatiebrochure om een over-

zicht te krijgen over het verloop van deze dag.  

 

 

 

Enige tijd voor de ingreep krijg je een 

premedicatie. Je krijgt hiervan een slape-

rig gevoel, vanaf nu mag je NIET meer rondlopen. Bed-

sponden omhoog als het kind in bed ligt. 

Je krijgt een mondspoelmiddel (Perio-aid®) van de  

verpleegkundige. Je moet spoelen bij aankomst op de 

kamer en na 15minuten opnieuw.  

V E R L O O P  V A N  D E  D A G   

Er wordt ook nog een zalf (Terra-cortril® ) aangebracht 

op je lippen.  

Na de ingreep kom je terug naar de afdeling pediatrie.   

Je zal je nog wat moe voelen. Het is aangeraden een 

beetje te RUSTEN. 

Je krijgt een IJS-PACK om op je wangen te leggen.        

Leg gedurende de eerste zes uren ijs tegen de wang, 

zodat de zwelling beperkt blijft.  

Pas enkele uren na de ingreep en op advies van de   

verpleegkundige mag je wat drinken. We starten steeds 

met een beetje water,  ben je niet misselijk, dan krijg je 

wat aangepaste voeding. Indien er zich geen bijzonder-

heden voordoen komt de verpleegkundige het infuus 

verwijderen.  

In de loop van de dag komt de dokter nog even langs op 

de kamer om wat uitleg te geven over het verloop van 

de operatie. Hij maakt je een voorschrift voor pijnstilling 

die je thuis verder kan innemen. De dokter zegt dan ook 

het uur van ontslag. 

Een controle raadpleging is niet nodig, tenzij op       

aanvraag van de arts of wanneer er zich problemen 

voordoen. 

INKOMHAL   inschrijven                                             

Kids ID kaart (of ISI+) + verzekeringskaart  

PEDIATRIE  B5  aanmelden aan de balie  

Opname door verpleegkundige  

OPERATIEZAAL  D4  1 ouder mag mee 

(bij kinderen < 14jaar)                                 

Behalve bij dringende urgenties  

BELANGRIJK: Je mag niet meer      

drinken en eten vanaf middernacht!  

BELANGRIJK VOOR DE VOLGENDE DAGEN:  

 

 Na de ingreep kan er een zwelling van de wang      

optreden. Dit aan de  geopereerde zijde. Deze zwelling 

is maximaal de tweede dag en zal vervolgens           

geleidelijk aan afnemen.  

 Indien na 4 tot 6 dagen terug een zwelling of toename 

van de pijn zou optreden, is mogelijk de wonde       

geïnfecteerd is, en kan je best opnieuw contact      

opnemen met de dienst MKA. T. 012 397 909 

 De eerste 24uur kan de wonde nog beperkt             

nabloeden. Bij aanhouden van deze bloeding, neem je 

best contact op met de dienst MKA.  

 Het is raadzaam om de dag van de ingreep de mond zo 

weinig  mogelijk te spoelen en warme dranken te  

vermijden. (Deze losse bloedklonters op, waardoor de 

wonde opnieuw kan gaan bloeden.)  

 Vanaf de dag na de ingreep mogen de tanden gerei-

nigd worden met een zachte tandenborstel.  De mond 

mag 3x/dag gespoeld worden met mondspoelmiddel.  

 De hechtingen die in de mond werden geplaatst    

resorberen vanzelf.   

 

 

Mocht u toch nog vragen hebben dan kan u die gerust 

stellen aan de arts of aan de verpleegkundige. 

 

Wij wensen je een spoedig herstel toe! 


