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DUUR VAN DE BEHANDELING

In overleg met uw kaakchirurg en orthodontist is er
besloten over te gaan tot een chirurgische verbreding
van de bovenkaak door middel van transpalatinale
distractie (TPD). In deze folder krijgt u meer informatie
over de behandeling.

De eerste week na de operatie kan u zich behelpen met
pijnstilling.
Na de operatie zal de bovenkaak zwellen. De dag van de
operatie is het zeer belangrijk de wangen koel te houden
met cold packs om zwelling tegen te gaan. De eerste
dagen na de operatie is het aan te raden lichtjes rechtop
te slapen.

Opname

BEHANDELPLAN
U werd door de orthodontist doorverwezen omdat een
zuiver orthodontische behandeling niet volstaat. Tijdens
het eerste gesprek met de kaakchirurg wordt u ingelicht
in verband met de behandeling.
De orthodontist beslist of er gebruik gemaakt zal worden
van een Sarpe- of een TPD-module. Een Sarpe wordt
geplaatst door de orthodontist waarna de kaakchirurg
zal overgaan tot verbreding van de bovenkaak. Een
TPD-module wordt geplaatst door de kaakchirurg.

SNUITVERBOD
De eerste week na de operatie mag u de neus niet snuiten.
Wanneer er bloed uit de neus zou komen, mag u dit
zachtjes schoonvegen.
ETEN EN DRINKEN

Tijdens de operatie wordt de kaak verzwakt ter hoogte
van de linker en rechter sinusholte, evenals de middellijn
van de centrale snijtanden. De groeilijnen ter hoogte van
de bovenkaak worden losgemaakt. De operatie vindt
plaats onder narcose.

Na de operatie is het belangrijk voldoende water te
drinken. Dit kan u doen met kleine slokken. Uw dagelijkse
voeding kan u aanvullen met calorierijke dranken zoals
Fortimel® of Nutridrink®. Het is mogelijk dat u in de eerste
dagen na de operatie toch wat gewicht verliest.
Aanvankelijk start u met zachte voeding, na enkele dagen
mag u overschakelen op halfzachte voeding. U kan best
uw suikerconsumptie beperken om gaatjes in de tanden
tegen te gaan.

NA DE OPERATIE

MONDVERZORGING

Bij het ontwaken zal er bij u hoogstens een spleet van
1mm tussen de twee voorste snijtanden aanwezig zijn.

Na de operatie dient u zo snel mogelijk de tanden poetsen
met een zachte tandenborstel. Ook de TPD-module dient
zachtjes gepoetst te worden.

OPERATIE
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Bij deze operatie wordt u doorgaans één nacht
opgenomen in het ziekenhuis.
Chirurgische fase
Na een week komt u voor het eerst terug op controle.
Tijdens deze afspraak krijgt u informatie over hoe u zelf
aan de TPD-module mag beginnen draaien. Dit moet
vanaf dan dagelijks gebeuren en doet geen pijn. Na twee
à drie weken draaien zal in samenspraak met de
orthodontist beslist worden om de TPD-module te
blokkeren. Op dat moment heeft u een spleet tussen de
voorste snijtanden van enkele millimeters, waardoor het
lijkt alsof er een tand ontbreekt.
Orthodontische behandeling
Ongeveer twee maanden na de operatie zal de
orthodontist overgaan tot het plaatsen van een beugel.
Vier maanden na het plaatsen van de TPD-module zal
deze module weer verwijderd worden. Dit gebeurt onder
lokale verdoving en hiervan zal u geen zwelling ervaren.
Na de behandeling
De TPD-behandeling zorgt enkel voor de verbreding van
de bovenkaak. Indien blijkt dat de stand van de kaken
tegenover elkaar niet correct is, kan later alsnog een
kaakoperatie nodig zijn om de beet te corrigeren.
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