Patiënteninformatie

Antrum perforatie
Open verbinding tussen de mondholte en neusbijholte
Inleiding
Bij u is een open verbinding ontstaan tussen de
mondholte en neusbijholte (antrum perforatie). Dit
is waarschijnlijk gebeurd bij het trekken van een
tand of kies. De open verbinding kan ontstaan
doordat het bot in de kiezen in de bovenkaak heel
dun kan zijn. In deze folder leest u meer over het
hoe en waarom van een ingreep om deze open
verbinding te dichten.
Waarom deze ingreep?
Door de opening kan speeksel in uw neusbijholte
komen. In speeksel zitten veel bacteriën. Deze
bacteriën kunnen een ontsteking van de
neusbijholte veroorzaken.
Wat houdt de ingreep in?
Om te voorkomen dat er speeksel in uw bijholte
komt, maakt de kaakchirurg eerst uw tandvlees wat
los. Hij legt dit tandvlees dan over de opening die is
ontstaan en hecht het vervolgens vast. Hierdoor kan
het gaatje dichtgroeien.
Wat kunt u verwachten na de ingreep?
De eerste paar dagen na de ingreep kan er nog wat
bloed uit uw neus komen. Dit is normaal en houdt
vanzelf op.

Geen druk zetten bij het tillen, toiletbezoek ect.
Niet zelf testen of er nog lucht ontsnapt vanuit de
mondholte naar de neusbijholte.
Controle
Na ongeveer twee weken komt u op controle bij de
kaakchirurg. Deze controleert of de verbinding
tussen mond en neus goed genezen is. De
hechtingen in de mond verdwijnen over het
algemeen vanzelf.
Belangrijk!
Deze folder is een aanvulling op de folder:
Poliklinische kaakchirurgische ingrepen. Lees ook
deze folder goed door.
Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met
de assistent of uw behandelend specialist.
Polikliniek Mondziekten, Kaak – en
Aangezichtschirurgie Amphia Ziekenhuis:
(maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur)
Molengracht 21
4818 CK Breda
T (076) 595 30 23
www.amphia.nl

Leefregels
De eerste twee weken moet u grote
luchtdrukverschillen tussen mond en neus
vermijden. Dat doet u door onderstaande leefregels
op te volgen:

6574/1117

U mag uw neus NIET SNUITEN. De neus ophalen
mag wel.
U kunt uw neus zo gewenst vrijhouden met
neusdruppels.
Als u moet niezen, doe dit dan met open mond.
Niet de neus dichtknijpen of de nies inhouden.
Geen blaasinstrument bespelen.
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