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Om de spraak van uw kind te verbeteren is er een operatie gedaan waarbij een lapje weefsel van 
de achterwand van de keel is losgemaakt en weer aangehecht aan het gehemelte. 
 
 

Het gehechte lapje in de keel is de eerste weken nog erg kwetsbaar, vandaar dat het goed is om de 
volgende adviezen op te volgen: 
 
 

Voedingsadvies:  
Dag 1, na de operatie, als uw kind wakker wordt uit de narcose mag het op de uitslaapkamer wat 
drinken, meestal beginnend met wat (suiker)water. Het mag die eerste dag verder alleen helder 
vloeibaar, bijvoorbeeld (suiker)water, thee, ranja of appelsap.  
 
Dag 2 – 5: Vloeibaar, zoals melk, yoghurt, olvarit groente en fruit (tot 4 maanden), wat dunne 
pap (zonder vezels), danoontje, ijsjes (zonder stokjes). Vermijd sinaasappel- of grapefruitsap; dat 
is te zuur en bijtend in de wond. Naspoelen met water bijvoorbeeld door wat kleine slokjes water 
te geven. Niet met een rietje laten drinken! 
 
Dag 5 – 12: Pap, gepureerd voedsel, witbrood zonder korstjes. Geen harde stukjes eten zoals 
koekjes, vlees, appels etc. Naspoelen met water! 
 
Na dag 12: Uw kind mag weer eten zoals voor de operatie.  
 
 
 

Praten. 
Het is zeer begrijpelijk dat u graag wilt horen of de operatie gunstige gevolgen heeft gehad op de 
spraak van uw kind. Het is echter goed om uw kind een paar dagen rust te geven zodat het lapje, 
dat achter in de keel losgemaakt is van de achterwand, goed vast kan groeien aan het gehemelte. 
Het is belangrijk dat uw kind niet hard praat of gilt. Ook hoesten moet vermeden worden.  
 
Pijn 
Uw kind kan de eerste week nog pijn houden, vooral bij het slikken. Soms klaagt het ook over 
pijn in de nek. Dat is normaal omdat aan de nekkant van de keel ook een wond zit. Het is goed 
om de pijnstillers, die de arts heeft voorgeschreven op tijd te geven om de pijn onder controle te 
houden.  
 
Snurken 
Na een pharynxplastiek kan de eerste tijd na de operatie bij het slapen een snurkende ademhaling 
optreden door zwelling in het keelgebied. Eventueel het kind in zijligging leggen of iets rechterop 
leggen 
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Bloedverlies. De eerste dagen na de operatie kan er nog wat bloedverlies optreden uit mond en 
neus met stolseltjes en slijm. Het is verstandig om uw kind de eerste 5 tot 7 dagen na de operatie 
thuis van school te houden en voorzichtig te laten spelen om het risico van een bloeding te ver-
mijden. Als er opeens een flinke bloeding ontstaat, neemt u contact op met de dienstdoende plas-
tische chirurg (050 3616161).  
 

Gebitsverzorging: Het is goed om zoveel mogelijk te spoelen met water. De eerste dagen kan het 
kind beter niet tanden poetsen. Als uw kind coöperatief is, kunt u zelf de tanden poetsen, maar 
dan alleen voor in de mond.  
 
 

Hechtingen  
De hechtingen lossen vanzelf op. Dit kan soms wel een paar weken duren. De kleur van de hech-
tingen verandert in de loop van de tijd van zwart/paars naar wit/geel. Voorkom dat uw kind 
speelgoed of andere harde dingen in de mond stopt.  
 
Koorts 
De eerste dagen na de operatie is enige temperatuurverhoging s’avonds tot ca 38.5 C niet veront-
rustend. In het mondgebied bevinden zich lymfklieren die koorts kunnen veroorzaken. Laat uw 
kind zoveel mogelijk drinken en kleed het niet te warm aan. Als de temperatuur hoog blijft, en 
ook de volgende ochtend niet daalt en uw kind maakt een zieke indruk, kunt u bellen met het zie-
kenhuis (050 3616161). 


