
 

 

 

 

 

 

   

LASERBEHANDELING  

In overleg met uw behandelend arts heeft u een 

afspraak gekregen voor een laserbehandeling 

onder plaatselijke verdoving. Deze behandeling 

vindt poliklinisch plaats. U krijgt van het 

secretariaat bericht over waar en wanneer u zich 

moet melden.   

In deze folder staat beschreven wat u kunt 

verwachten voor, tijdens en na de behandeling. 

VOORBEREIDING 
Het is verstandig om iemand ter begeleiding mee 

te nemen en na de behandeling niet zelf een auto 

te besturen. Uw begeleider mag niet bij de 

behandeling aanwezig zijn.  

Een laserbehandeling is een behandeling waarbij 

door middel van een lasertechniek weefsel wordt 

‘verdampt’. Voor deze behandeling moeten 

veiligheidsmaatregelen worden getroffen. 

Als u op de tafel heeft plaatsgenomen krijgt u een 

plaatselijke verdoving toegediend. Aansluitend 

krijgt u een beschermbril opgezet en wordt uw 

kleding afgedekt met een steriele doek. De arts en 

assistenten die u behandelen dragen ook 

beschermbrillen.  

 

NB: Antistolling medicatie is geen bezwaar, deze 

kan gewoon doorgebruikt worden. 

DE BEHANDELING  
De arts voert de behandeling uit en bedient het 

laserapparaat en een assistent assisteert bij de 

behandeling. Tijdens de behandeling ruikt u een 

brandluchtje. Dit wordt zo goed mogelijk door de 

assistent weggezogen. Tevens hoort u een 

piepgeluid van het laserapparaat. De behandeling 

zelf mag geen pijn doen.  

NA DE BEHANDELING 
 

Pijn en zwelling 

De verdoving is na ongeveer vier uur uitgewerkt. 

U kunt dan pijn krijgen. Deze is echter goed te 

bestrijden met pijnstillers. Na de ingreep vormt 

zich op de behandelde plek in de mond een 

wondje. Dit is een normaal gevolg van de ingreep. 

Dit wondje kan enkele dagen (tot vier weken) 

blijven zitten en verdwijnt uiteindelijk vanzelf.  

 

Spoelmiddel 

Belangrijk is de mondholte goed schoon te 

houden met chloorhexidine. U krijgt een recept 

hiervoor mee. U kunt een dag na de 

laserbehandeling starten met minimaal 3x daags 

(mag vaker) de mond spoelen met de oplossing. 

Tijdens het spoelen dient u een eventuele 

prothese, frames of beugel niet te dragen. Het 

spoelmiddel 1 minuut in de mond houden, goed 

spoelen en dan uitspugen.  

 

Verzorging  

U mag de tanden en kiezen poetsen, maar wees 

voorzichtig in de buurt van de wond. Rook niet en 

drink geen alcohol gedurende de eerste dagen na 

de behandeling. Dit kan de wondgenezing 

vertragen. Ga bij veel zon en hoge temperatuur de 

eerste drie dagen na de behandeling niet teveel in 

de zon zitten. De kans op extra zwelling is dan 

groot.  

 

Eten en drinken 

U mag alles eten en drinken, maar pas op met 

hete dranken en warm voedsel totdat de 

verdoving is uitgewerkt. U zou anders ongemerkt 

uw mond kunnen verbranden. Tevens is het eten 



 

 

 

 

 

 

   

van sterk gekruid eten af te raden, dit kan extra 

last geven. Eventueel kunt u de eerste dagen zacht 

voedsel nuttigen. Geleidelijk kunt u dan weer op 

uw normale voedingspatroon overgaan. 

 

Medicijnen  

Doorgaans kunt u onderstaande pijnmedicatie 

veilig gebruiken. Indien u al medicatie gebruikt, 

kan dit afwijken. De arts bespreekt dit met u. 

□ Paracetamol 4x1000 mg per 24 uur 

□ Ibuprofen 4x400 mg per 24 uur 

WANNEER MOET IK BELLEN?  
De genezing van de wond duurt over het 

algemeen erg lang. Om deze reden krijgt u pas na 

6 weken de eerste controle afspraak.  

Echter, in de volgende gevallen dient u eerder 

contact op te nemen:  

 Indien u koorts krijgt boven de 39 graden (een 

geringe verhoging is normaal); 

 Als na vier of vijf dagen de pijn of zwelling niet 

afneemt maar juist erger wordt. 

 U vragen heeft of zich ongerust maakt. 

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 17.00 uur: 

Secretariaat    053-487 27 20 

Casemanager S. Joosten 06-3175 1675 

Verpl. specialist M. Ooms 06-2734 9029 

 

Buiten deze tijden/spoed:  

‐ ZGT Almelo, telefoon 088 708 36 93  

‐ 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. Onze deskundige artsen en 

medewerkers nemen uw klachten serieus. Samen 

met u bekijken we de mogelijkheden en 

oplossingen die bij u passen! Op elke locatie 

beschikken we over de modernste technologie. Zo 

bent u verzekerd van de beste zorg. 

 


