Nemen van biopten
Op de polikliniek Kaakchirurgie

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
U bent door de tandarts of huisarts verwezen naar de kaakchirurg.
De kaakchirurg gaat één of meerdere kleine stukjes weefsels
verwijderen (= biopten nemen) voor microscopisch onderzoek. In
deze folder leest u meer over deze behandeling.
De behandeling vindt plaats op de polikliniek Kaakchirurgie van
locatie Dordwijk.
Beleving
We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten
aan ongemak of pijn als u een onderzoek of behandeling krijgt. Toch
beleeft ieder mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het
ons als u ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar
nog extra rekening mee houden.

Voorbereiding
Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, is het nodig om voor
de behandeling dit met de kaakchirurg te bespreken of u moet
stoppen met de bloedverdunners. Met acetylsalicylzuur, ascal,
aspirine en andere aspirineachtige medicijnen hoeft u meestal niet
te stoppen. Hetzelfde geldt voor bloedverdunners die tot de
zogenaamde NOAC’s en de DOAC’s behoren.

De behandeling
U krijgt een plaatselijke verdoving. Zodra de verdoving werkt,
worden één of meerdere stukjes weefsels uit uw mond verwijderd.
De wondjes worden meestal gehecht. De behandeling duurt
ongeveer vijftien minuten.

1

Na de behandeling kunt u het ziekenhuis verlaten. Het verwijderde
weefsel wordt opgestuurd naar het laboratorium voor verder
onderzoek.

Na de behandeling
Verdoving
U heeft een plaatselijke verdoving gekregen. Deze verdoving is na
twee tot vier uur uitgewerkt. Het is niet toegestaan om na de
behandeling zelf een voertuig te besturen.
Nabloeding en zwelling
Na de behandeling wordt er soms een gaasje op de wond gelegd. U
moet een half uur het gaasje tegen het wondje aan drukken. Het
dichtdrukken van de wond verkleint de kans op een nabloeding.
Na de behandeling kan uw tong, wang en/of lip gaan zwellen. Dit is
een normaal gevolg van de behandeling. Om de zwelling te
beperken kunt u direct na thuiskomst een coldpack in een theedoek
of een washandje gevuld met ijsblokjes tegen uw wang houden. U
kunt afwisselend 15 minuten wel en 15 minuten niet koelen. Dit blijft
u doen tot u naar bed gaat.
De eerste twee tot drie dagen kan uw wang en/of lip flink gezwollen
zijn. Na zeven tot tien dagen is de zwelling meestal verdwenen.
Pijn
Als de verdoving is uitgewerkt kunt u pijn hebben. U kunt daarvoor
paracetamol innemen, volgens de op de verpakking aangegeven
dosering.
Eten en drinken
U mag na de behandeling gewoon eten en drinken.
De eerste 24 uur na de behandeling mag u niet roken en geen
alcohol gebruiken.
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Mondhygiëne
Voor een snelle genezing van de wond is een goede mondhygiëne
belangrijk. U kunt uw tanden en kiezen gewoon poetsen, waarbij u
wat voorzichtiger bent bij de wond. De eerste 24 uur mag u uw
mond niet krachtig spoelen.
Normale bijverschijnselen
 Enig nabloeden
(1 tot 2 dagen)
 Zwelling
(maximaal na 2 tot 3 dagen)
 Temperatuurverhoging
(3 tot 4 dagen)
 Aanzienlijke pijn
(ongeveer 7 dagen)
 Beperkte mondopening
(tot ongeveer 10 dagen)
 Enige slikklachten of pijn bij het slikken.
Hechtingen
De wond wordt meestal gehecht met oplosbare hechtingen. De
hechtingen lossen in ongeveer één tot drie weken op.

Een arts waarschuwen
We adviseren u contact op te nemen met de polikliniek
Kaakchirurgie als u last krijgt van:
 koorts boven 39°C;
 dat de wond fors gaat bloeden;
 een forse toename van de zwelling en slikklachten.
Tijdens kantoortijden belt u naar de polikliniek Kaakchirurgie van het
Albert Schweitzer ziekenhuis, tel. (078) 652 33 10. Buiten
kantooruren belt u naar de afdeling Spoedeisende Hulp van het
ziekenhuis, tel. (078) 652 32 10. De afdeling Spoedeisende hulp
neemt dan contact op met de dienstdoende kaakchirurg.
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Uitslag van het weefselonderzoek
De uitslag van het weefselonderzoek is na ongeveer anderhalve tot
twee weken bekend. U heeft dan weer een afspraak op de
polikliniek Kaakchirurgie. De kaakchirurg controleert de wond en
bespreekt de uitslag van het onderzoek met u. Afhankelijk van de
uitslag van het onderzoek maakt de kaakchirurg verdere afspraken
met u.
U heeft een vervolgafspraak

Op: ______________dag____________ om __________ uur.

Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust
tijdens kantooruren naar de polikliniek Kaakchirurgie, tel. (078)
652 33 10. We beantwoorden uw vragen graag.
Ook voor het maken of verzetten van een afspraak belt u naar dit
nummer.

Wilt u uw mening geven over deze folder? Dat kan hier: www.asz.nl/foldertest/
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