Verbreding van de bovenkaak d.m.v. een TPD
(Transpalatinale Distractie)
U heeft net een gesprek gehad met uw MKA-chirurg. Deze heeft u uitgelegd dat u
mogelijk in aanmerking komt voor een kaakcorrectie. U kunt in deze folder de gang van
zaken nog eens rustig doorlezen.

Het TPD-apparaat
Een bovenkaak die te smal is, geeft dikwijls problemen zoals plaatsgebrek voor de
tanden, een gestoorde beet en mondademhaling.
Extracties (= verwijdering van tanden/kiezen) kunnen plaats maken voor de overige
tanden, maar ze lossen de andere problemen niet op. Een glimlach die een brede
tandenboog laat zien, met weinig ruimte tussen de tanden en de wang, is ook mooier.
De MKA chirurg maakt op bepaalde plaatsen een botsnede in de bovenkaak, waardoor
deze verzwakt wordt. Op het gehemelte wordt een klein verbredingsapparaat
(distractieapparaat) aangebracht. Door de komende tijd dit apparaat aan te draaien
gaat de bovenkaak langzaam uit elkaar. Hierdoor verbreedt de bovenkaak.
Na de verbreding krijgt het bot zijn natuurlijke sterkte terug.

Voorbereiding
Het aanbrengen van de distractor vindt plaats onder narcose in dagbehandeling. Ter
voorbereiding op de operatie krijgt u een afspraak met de anesthesist op het preoperatief spreekuur.
De anesthesist onderzoekt u en bespreekt met u de narcose. Op de dag van opname
komt u nuchter. Dit betekent dat u de dag voor de opname vanaf 24.00 uur niets meer
mag eten of drinken.

Bezoekadressen:
Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort
Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn
Locatie Barneveld
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Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld
Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden
Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:
Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:
Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:
32082917

www.meandermc.nl

Na de ingreep krijgt u een afspraak voor controle bij de kaakchirurg. Deze zal u dan
uitleggen hoe u het apparaatje moet aandraaien. Dit is niet pijnlijk. U krijgt hiervoor een
sleuteltje mee, waarmee u dagelijks het apparaatje van boven naar beneden moet
aandraaien tot een volgende kleurcode verschijnt. Het aandraaien duurt een paar
weken, totdat de juiste verbreding bereikt is.
Het apparaat wordt onder plaatselijke verdoving verwijderd, ongeveer 4 tot 6 maanden
na het plaatsen ervan.

Pijn en zwelling
De pijn is goed te bestrijden met pijnstillers. Een recept hiervoor kan digitaal naar de
apotheek van keuze worden gestuurd.
Na de operatie zwellen uw wangen wat op. Deze zwelling zal na 3 à 4 dagen het grootst
zijn en daarna weer langzaam gaan slinken. Dit is een normaal gevolg van de ingreep.
Op de dag van de ingreep en de dag er na kan er nog wat bloed uit uw neus of mond
komen. Dit is normaal en gaat vanzelf over. Ook kan u een blauwe plek op de wang of in
de hals krijgen. Deze verdwijnt vanzelf in de weken na de behandeling.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Verdere verzorging
De eerste week mag u uw neus niet snuiten, maar alleen afvegen of ophalen. Als u moet niezen, moet u met open
mond niezen. Dit is belangrijk om te voorkomen dat u een te groot drukverschil opbouwt tussen uw neusbijholte
en uw mondholte.
De eerste twee dagen na de ingreep kunt u beter uw tanden niet poetsen. Daarna mag u dat weer voorzichtig
gaan doen. Om uw mond goed te reinigen, kunt u gebruik maken van een mondspoelmiddel (Chloorhexidine).
Hiermee kunt u de eerste week vier maal per dag uw mond spoelen.
Omdat uw bovenkaak door de operatie tijdelijk is verzwakt, is het verstandig om de eerste paar weken zacht
voedsel te gebruiken.

Roken
Het is voor de wondgenezing beter om de eerste dagen na de operatie niet te roken.

Wanneer kunt u bellen als u thuis bent en er is iets mis?




Als de pijnklachten na drie dagen toenemen in plaats van afnemen.
Bij koorts boven 39 - 40 graden.
Bij toenemende zwelling en slikklachten.

Wie kunt u bellen als er iets mis is?
Het ziekenhuis via 033 – 850 50 50. Vraagt u tijdens kantooruren naar de polikliniek Mondziekten, Kaak- en
Aangezichtschirurgie. Buiten kantooruren kunt u het ziekenhuis bereiken via het algemene telefoonnummer
033 - 850 5050. U krijgt dan een telefoniste aan de lijn. Zij zal u dan doorverbinden met de dienstdoende MKAchirurg.
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