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Inhoudsverantwoordelijke: dr. J. Meyns  (MKA 
chirurg) | December 2022

Beste ouder(s),

U vernam van de arts dat uw 
kind een ingreep aan uw kaak 
moet ondergaan. Deze brochure 
geeft u meer informatie over 
deze procedure en tracht op 
een aantal veel gestelde vragen 
antwoord te geven.

Mocht u na het lezen van deze 
brochure nog vragen hebben, 
aarzel dan niet om ze te stellen. 
Uw behandelende geneesheer 
en/of de verpleegkundigen 
zijn steeds bereid om op al uw 
vragen te antwoorden.
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01 DE INGREEP

Een chirurgische kaakcorrectie 
is een methode om een afwij-
kende stand van de kaak door 
een operatie te corrigeren. Met 
deze ingreep wordt een functio-
neel evenwicht bereikt tussen de 
tanden, de kauwspieren en het 
kaakgewricht.
Heel vaak is er na de operatie ook 
een esthetische verbetering van 
het aangezicht.

Om een goed en stabiel resul-
taat te krijgen, is er vrijwel altijd 
voorafgaandelijk een orthodonti-
sche behandeling met blokjes.  De 
gehele orthodontisch-chirurgische 
behandeling duurt ongeveer an-
derhalf tot twee jaar.

02 VOORBEREIDING

Als de orthodontist bijna klaar is 
met de orthodontische voorberei-
ding, zal hij je een afspraak laten 
maken bij de kaakchirurg voor het 
vastleggen van een operatieda-
tum.
Hieronder geven we een overzicht 
van de voorbereiding, de opname 
en de verdere opvolging na de 
operatie.

2.1 Boeking van de opera-
tie
• De operatiedatum wordt ge-

kozen in samenspraak met u 
als patiënt en de kaakchirurg.

• Uw opnamepapieren worden in 
orde gemaakt.

• De informatiebrochure  over 
het koelmasker/-toestel wordt 
aan u meegegeven aangezien 
dit toestel van te voren moet 
gereserveerd worden bij de 
thuiszorgwinkel. Het daarbij 
passend koelmasker krijgt u op 
de verpleegafdeling.

• U krijgt eveneens het anam-
neseformulier van de ver-
pleegafdeling mee. Het is de 
bedoeling dat u dat ingevuld 
meebrengt wanneer u voor de 
opname komt.

•  U krijgt een afspraak met de 
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diëtiste, i.v.m. de voeding. Zij 
is bereikbaar op 089 32 43 84. 
Dit gebeurt best samen met 
een voorbereidende afspraak 
op MKA

2.2 Afspraken pre-opera-
tief
1. Work-up consultatie 

Deze consultatie van bijna een 
uur wordt uitgevoerd door 
de assistent die aanwezig is 
tijdens de operatie. 
Gedurende de work-up con-
sultatie wordt een afdruk en 
wasbeet genomen, intra-orale 
en klinische foto’s, CBCT en er 
wordt een  klinisch onderzoek 
gedaan (lengte en gewicht 
moeten gekend zijn)

2. Twee weken later 
Gedurende deze consultatie 
vindt er een facebow plaats 
en worden de modellen opeen 
gezet. De planning van de 
operatiewordt met u gecontor-
leerd, geverifieerd en eventu-
eel bespreoken.

3. Passen Waefer 
Gedurende deze consultaie 
worden de laatste vragen voor 
de operatie beantwoord.

03 OPNAME

De opname gebeurt de dag van 
de operatie. U wordt om 8 u op 
J20 verwacht, de afdeling pedia-
trie, waar alle patiënten voor een 
kaakchirurgie opgenomen worden.

De verpleging van de pedia-
trie afdeling is opgeleid voor de 
opvolging van de kaakchirurgie-
patiënten. Het anamneseblad van 
pediatrie brengt u ingevuld mee 
bij opname.

U moet vóór de operatie nuchter 
zijn om braken en longproble-
men tijdens en na de operatie te 
voorkomen. Dit betekent dat u 
minstens 7uur vóór de operatie 
niet meer mag eten. Heldere, 
niet-bruisende dranken (water, 
Aquarius, thee ZONDER melk) 
mogen nog gedronken worden 
tot 4 uur vóór de operatie. Vanaf 
dan mag u niet meer drinken. 
Afhankelijk van uw medische 
voorgeschiedenis kan het zijn dat 
de anesthesist een ander advies 
zal geven. Dit advies dient u dan 
te volgen.
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04 NA DE OPERATIE

Na de operatie gaat u niet onmid-
dellijk terug naar de pediatrie. U 
verblijft één nacht of op de reco-
very (tel. 089 32 50 85) of op de 
intensieve zorgen (IZ1 tel. 089 
32 53 80 - IZ2 tel. 089 32 53 60) 
voor een optimale opvolging.

Daarna gaat u terug naar de afde-
ling pediatrie. In de loop van die 
dag wordt u naar de raadpleging 
MKA gebracht waar er RX foto’s 
genomen worden en u een con-
sult krijgt met één van de kaakchi-
rurgen. De kaakchirurg zal u dan 
laten weten of u naar huis mag 
of dat u nog een nachtje moet 
blijven. Het richtuur voor ontslag 
is 11 uur.

Veel mensen hebben dorst na een 
operatie. Na de meeste operaties 
zal u snel na de ingreep weer mo-
gen drinken en starten met lichte 
voeding. Na een aantal operaties 
is het noodzakelijk om langer 
nuchter te blijven. Als u wat mag 
drinken, doe het voorzichtig aan. 
Mag u niet drinken, dan kan de 
verpleegkundige uw lippen nat 
maken om het u zo comfortabel 
mogelijk te maken.

05 OPVOLGING 
POST-OPERATIEF

Na de operatie volgen er 9 consul-
taties:
• controle 1 week: post-operatief
• controle 2 weken: post-opera-

tief
• controle 3 weken: post-opera-

tief
• controle 4 weken: post-opera-

tief
• controle 5 weken post-opera-

tief
• controle 6 weken: post-ope-

ratief: er worden  gelaats- en 
intra-orale fotò s gemaakt

• controle 3 maanden: post-ope-
ratief: er worden  RX fotò s 
gemaakt

• controle 6 maanden: post-ope-
ratief: er worden gelaats- en 
intra-orale fotò s gemaakt

• controle 1 jaar post-operatief: 
er worden RX fotò s, gelaats- 
en intra-orale fotò s gemmakt 
en een slaapscore ingevuld

Bij al deze afspraken wordt de 
stand van de tanden en kaken ge-
controleerd en worden eventuele 
elastiekjes verplaatst of verwij-
derd.
Uw vragen worden dan ook 
steeds beantwoord.
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06 BELANGRIJK OM 
TE WETEN

6.1 Voeding
• De eerste week mag u geen 

suiker- en melkproducten eten 
en enkel vloeibare voeding

• Zodra u uw tanden kan poet-
sen mogen suiker- en melk-
producten opnieuw gebruikt 
worden

• Tot 6 weken post-operatief 
mag u enkel zachte voeding 
eten aangezien de kaak gebro-
ken wordt tijdens de operatie

6.2 Werken en sporten
U bent 2 tot 6 weken werkonbe-
kwaam en u mag 6 weken NIET 
sporten

6.3 Koelapparaat
Het is belangrijk dat u tijdig een 
koelapparaat reserveert bij uw 
thuiszorgwinkel. Het koelmasker 
krijgt u mee naar huis vanuit het 
ziekenhuis.

07 NAZORG

Indien er zich problemen zou-
den stellen na de operatie kan 
u steeds contact opnemen met 
de raadpleging MKA tijdens de 
kantooruren op tel. 089 32 60 05. 
Buiten de kantooruren neemt u 
contact op via de spoedgevallen 
van het ZOL Genk campus Sint-
Jan.

Meer informatie  kan u vinden 
op de website van onze dienst; 
www.mkalimburg.be
Hier kan men uitgebreide informa-
tie vinden en filmpjes ter demon-
stratie van de ingreep.

Het team van artsen en verpleeg-
kundigen van MKA, pediatrie en 
recovery / intensieve zorgen, zul-
len trachten uw verblijf zo aange-
naam mogelijk te laten verlopen.
Heeft u vragen, opmerkingen of 
suggesties ter verbetering, laat 
het ons weten.
Wij zijn er om u te helpen!
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NOTITIES



www.youtube.com/user/ZOLziekenhuis

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.zol.be
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www.ZOL.be

Raadpleeg online uw medisch dossier via www.mijnzol.be
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