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DE KAKEN OP ELKAAR 
U bent behandeld voor een kaakbreuk of u heeft een kaakcorrectie ondergaan. Hierbij zijn uw kaken vastgezet. 

In deze folder leest u adviezen over mondverzorging en voeding.

 

VOEDING 

Uw kiezen staan op elkaar waardoor u niet kunt 

kauwen. De voeding moet daarom vloeibaar zijn. 

Dat betekent dat u het voedsel moet malen, 

eventueel verdunnen en zeven. Over vloeibare 

voeding is een aparte folder beschikbaar met veel 

informatie en tips. Vraag uw arts of mondhygiënist 

hiernaar. 

Omdat het eten u meer moeite zal kosten, is het 

mogelijk dat u afvalt. Valt u meer af dan 5 kilo, geef 

dit dan aan ons door. Uw arts kan dan beoordelen 

of aanvullende maatregelen nodig zijn. 

 

MONDHYGIËNE 

Poets uw tanden poetsen met een zachte 

handtandenborstel. Deze krijgt u tijdens het eerste 

bezoek aan de mondhygiëniste. ook is het 

belangrijk dat u twee keer per dag uw mond spoelt 

met chloorhexidine 0,12% (of Perio-Aid). Verdere 

instructies krijgt u van de mondhygiëniste. 

 

WANNEER BEL IK? 

Neem tijdens kantooruren contact met ons op als: 

‐ een stuk draad uitsteekt en dit irriteert 

‐ een elastiekje losraakt 

 

VEELGESTELDE VRAGEN 

Stel ik moet overgeven. Kan dat wel? 

Misselijkheid of overgeven komt bijna nooit voor na 

de ingreep. Mocht dit wel zo zijn dan kan de 

maaginhoud langs kiezen en tanden gewoon naar 

buiten. U hoeft hiervoor niet bang te zijn. 

 

 

 

 

 

Kan ik praten als m'n kaken vastgezet zijn? 

Ja, u kunt gewoon praten. 

 

Mag ik roken? 

Wij adviseren u om dit niet te doen. Roken 

verstoort de wondgenezing 

 

VRAGEN EN CONTACT 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? 

Neem dan contact op met Kaakchirurgie Oost-

Nederland. 

Op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur: 

telefoon 088 708 33 80 

Buiten deze tijden/spoed: 

‐ ZGT Almelo, telefoon 088 708 78 78 

‐ MST Enschede, telefoon 053 487 20 00 

 

 

 

 

 

Kiezen voor Kaakchirurgie Oost-Nederland 

betekent kiezen voor specialistische zorg van hoge 

kwaliteit. Kwaliteit van uw leven én goede kwaliteit 

zorg. De deskundige artsen en medewerkers 

nemen uw klachten serieus. Samen met u bekijken 

ze de mogelijkheden en oplossingen die bij u 

passen! In elke locatie staat de modernste 

technologie tot hun beschikking. Zodat u verzekerd 

bent van de beste zorg. 
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