
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE OPEN KAAKHOLTE 

 
 
FRANCISCUS VLIETLAND 
 
  



Open kaakholte 

Door de ligging van gebitselementen (vooral van de kiezen) in 
de bovenkaak, dicht tegen of in de bodem van de kaakholte, 
ook wel neusbijholte genoemd, kan bij verwijdering van deze 
gebitselementen een open kaakholte optreden. 
Er is dan een open verbinding tussen de neus en de mond 
ontstaan. In sommige gevallen kan dit spontaan genezen, maar 
veelal is het noodzakelijk dat deze verbinding gesloten wordt. 
Meestal wordt dit door een kaakchirurg gedaan.  
Als de open verbinding bij de tandarts is ontstaan, verwijst 
deze de patiënt meestal naar een kaakchirurg. 
 

Sluiten van de open holte 
De open holte wordt via een slijmvliesplastiek onder lokale 
verdoving gesloten. Bij een onbehandelde niet genezen open 
verbinding kan een kaakholte- of neusbijholteontsteking 
ontstaan. Deze kan pas genezen nadat de open verbinding 
gesloten wordt. Deze wonden zijn zeer gevoelig voor 
drukverschillen. Roken, neussnuiten en bolle wangen blazen 
zijn slecht voor de genezing. 
 

Na de sluiting 
De dag van de ingreep en de dag erna kan er wat bloed uit uw 
neus of mond komen. Dit is normaal en stopt vanzelf. Zolang 
de wond nog niet is genezen moet u grote luchtdrukverschillen 
tussen mond en neus vermijden. Dat betekent dat u de eerste 
tien dagen: 
 niet uw neus mag snuiten, maar alleen mag afvegen of 

ophalen; 
 als u moet niezen uw mond wijd open moet houden en niet de 

neus dichtknijpen; 
 geen blaasinstrument mag bespelen; 
 moet voorkomen dat u kou vat en neusverkouden wordt. 
 

Pijn  
De plaatselijke verdoving is na twee tot vier uur uitgewerkt. Het 
is normaal dat er pijn optreedt. U kunt hiervoor Paracetamol 
(van drogist of apotheek) gebruiken. Soms wordt een recept 
voor andere pijnstillers meegegeven en in bepaalde gevallen 
ook voor neusdruppels.  



 

Zwelling   
Na de ingreep treden er vaak zwellingen op. Om deze te is het 
belangrijk de eerste dag het gezicht wat af te koelen, 
bijvoorbeeld met ijs of een koud washandje. De zwelling kan 
aanvankelijk blauw en later geel verkleuren (bloeduitstorting). 
Dit kan enkele dagen duren. 
 
Let op  
Blijf wel uw tanden en kiezen poetsen, maar wees voorzichtig in 
de buurt van de wond. De eerste dag kunt u beter niet roken 
en geen alcohol drinken. Beide zijn slecht voor de genezing van 

de wond.  
Doorgaans wordt er een controleafspraak gemaakt om de 
wondgenezing te controleren en eventuele niet zelfoplosbare 
hechtingen te verwijderen.  
 

Vragen 

Het kan zijn dat u nog vragen heeft, stel ze gerust. U moet in 
ieder geval contact opnemen als: 
 de pijn of zwelling na drie tot vijf dagen niet afneemt; 
 u meer dan 39° koorts krijgt. Een beetje verhoging in de 

eerste dagen is normaal; 

 u een toenemend vol gevoel onder de ogen krijgt of een 
drukkend gevoel in de wang; 

 er viezigheid uit uw neus komt; 
 er lucht of vloeistof van uw neus naar de mond komt. 
 
Op werkdagen kunt u contact opnemen via 010 – 893 0000. U 
vraagt dan naar de polikliniek Kaakchirurgie. ’s Avonds en in 
het weekend kunt u contact opnemen met uw huisarts of u belt 
met de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis via  
010 – 893 9393 
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