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Gecombineerde orthodontisch-chirurgische behandeling
Sommige afwijkingen van het gebit en de kaakbeenderen kunnen niet met orthodontische middelen alleen
behandeld worden. Hiervoor kunnen verschillende redenen bestaan:



De afwijking is te groot om alleen orthodontisch te behandelen.
De groei van de patiёnt verloopt ongunstig, en kan niet afdoende beїnvloed worden met orthodontische
apparatuur. Bij volwassen patiёnten zijn de mogelijkheden van de orthodontische behandeling alleen vaak te
beperkt.

In de regel worden de tanden in de boven- en onderkaak eerst uitgelijnd door de orthodontist. Nadien gaat de
orthognatische chirurg aan het werk en door het verplaatsen van de bovenkaak, onderkaak of beide, worden de
juiste verhoudingen terug hersteld. Soms kan de chirurg ook enkel een gedeelte van het kaaksbeen verplaatsen.
Hierna past het boven- en ondergebit weer beter op elkaar.
Vaak wordt, als gevolg hiervan, het uiterlijk van de patiёnt beїnvloed. De gecombineerde behandeling vergt vooraf
een goede voorbereiding, waarbij de orthodontist en de kaakchirurg, in onderling overleg, de behandeling
nauwkeurig plannen. De patiёnt moet op de hoogte zijn van het verloop van de behandeling en van het te
verwachten resultaat. Voorbereidende gesprekken met de orthodontist, de chirurg of, indien mogelijk, met beide
samen zijn daarom zeker wenselijk.
Meestal worden, vooraf, in een aparte zittijd, de verstandskiezen verwijderd. De chirurgische ingreep wordt in de
mond uitgevoerd, er zijn dus geen huidlittekens. Na de ingreep is een flinke zwelling te verwachten, die na een paar
dagen verdwijnt. Het hospitaalverblijf duurt slechts enkele dagen. In de meeste gevallen hoeven de tanden niet
meer op elkaar vastgespalkt te worden, soms slechts één of enkele dagen. De eerste weken moet wel zachte voeding
gebruikt worden. Na de operatie zal nog een tijdje orthodontisch worden afbehandeld, meestal nog een zestal
maanden!

