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Wanneer bellen?

Als de zwelling of de pijn na drie 
dagen erger wordt in plaats van
minder, is het verstandig om contact 
met ons op te nemen.

Natuurlijk kunt u ons ook altijd bellen 
wanneer u vragen hebt of als u zich 
ongerust maakt.

De telefoonnummers staan vermeld 
op uw ziekenhuiskaart in het
mapje van de ponskaart. Voor 
spoedgevallen kunt u het algemene 
telefoonnummer van ziekenhuis  
bellen, 

Lees ook onze speciale nazorg folder!

Bovenkaakverbreding d.m.v Transpalatinale Distractie (TPD). 
 
U heeft net een gesprek gehad met uw kaakchirurg. Deze heeft u uitgelegd dat u
mogelijk in aanmerking komt voor een kaakcorrectie. 

Het TPD-apparaat
De plaatselijke verdoving is na twee tot vier uur uitgewerkt. U kunt dan pijn krijgen. 
Deze is goed te bestrijden door het innemen van pijnstillende middelen, waarvoor u 
een recept hebt meegekregen. Het beste kunt u met de pijnstillers beginnen voordat 
de plaatselijke verdoving volledig is uitgewerkt.

Voorbereiding
Het aanbrengen van de distractor vindt plaats onder narcose in dagbehandeling.
Ter voorbereiding op de operatie heeft u een afspraak met de anesthesioloog op
het pre-operatief spreekuur. De anesthesioloog 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. Tijdens de ingreep maakt de
kaakchirurg de kaak aan de zijkanten (links en rechts) en in het midden los. Later kan 
met behulp van het uitdraaien van het TPD-apparaat de bovenkaak worden verbreed.

Een week na de ingreep komt u voor controle bij de kaakchirurg, hij zal u dan
instrueren hoe u het apparaatje moet aandraaien. Dit is doorgaans 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
sleutelen duurt een paar weken, al naar gelang de hoeveelheid verbreding die
nodig is.

Het apparaat wordt onder plaatselijke verdoving verwijderd, ongeveer 4 tot 6 maanden na het plaat-
sen ervan.

Pijn en zwelling.
Deze is goed te bestrijden met pijnstillers. De arts geeft u hiervoor een recept mee.Na de operatie 
zwellen uw wangen wat op. Deze zwelling zal na 3 á 4 dagen het grootst zijn en daarna weer lang-
zaam 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.

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 belang-
rijk 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 krijgt u een recept mee om bij de 
apotheek een mondspoelvloeistof (Chloorhexidine) af te halen. Hiermee 
kunt u de eerste week twee 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.

Ziekenhuis Meander Medisch Centrum Amersfoort:
 
Maatweg 3
3813 TZ  Amersfoort
Tel.  Algemeen: 033 - 850 5050 Afspraken: 033 - 850 60 70

Ziekenhuis St Jansdal:
 
Wethouder Jansenlaan 90
3844 DG Harderwijk
Tel. Algemeen: 0341 - 463911  Afspraken: 0341 - 463890

Meer informatie vind u op :
www.mkamiddennederland.nl


