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KAAKFRACTUREN 
U heeft een afspraak op een van de poliklinieken van Kaakchirurgie Oost-Nederland omdat u een gebroken 

kaak heeft. In deze folder leest u informatie over de behandeling.

 

BEHANDELING 

De behandeling van een kaakfractuur is erop 

gericht dat het bot weer vastgroeit in de juiste 

stand. Belangrijk hierbij is dat de onder- en 

bovenkaak exact op elkaar moeten passen. 

Er zijn twee soorten behandelingen mogelijk. 

Welke behandeling wordt uitgevoerd is onder 

andere afhankelijk van de plaats van de breuk en 

de mate van verplaatsing van de botdelen. 

 

Behandeling met gebitsspalken 

Meestal worden kaakfracturen zonder operatie 

behandeld door de kaak vast te zetten in de 

normale positie. Hiervoor gebruikt de kaakchirurg 

draden, metalen banden (bogen) en elastieken.  

 

Operatie  

Soms is het nodig om de breukdelen vast te zetten 

en aan elkaar te maken met kleine titanium plaatjes 

en schroefjes. Deze plaatjes en schroefjes kunnen 

zonder schadelijke gevolgen in het lichaam 

achterblijven. In bepaalde gevallen worden ze 

echter toch na ongeveer een half jaar verwijderd. 

 

NA DE BEHANDELING 

Eten 

Na de behandeling moet u een vloeibaar dieet 

gebruiken. Hiervoor krijgt u een dieetlijst. U kunt 

wel tot 5 kilo afvallen. Valt u meer af, neem dan 

contact met ons op. Uw arts kan beoordelen of 

aanvullende maatregelen nodig zijn. 

 

Roken 

Roken heeft een negatieve invloed op de genezing 

van de wonden. Wij adviseren u daarom niet te 

roken. 

 

Reinigen van uw gebit 

Poets uw tanden met een zachte 

handtandenborstel. Ook moet u twee keer per dag 

spoelen met chloorhexidine 0,12% (of Perio-Aid). 

Verdere instructies krijgt u van de mondhygiëniste. 

 

Misselijkheid 

Misselijkheid of overgeven komt bijna nooit voor na 

de ingreep. Mocht  dit wel zo zijn dan kan de 

maaginhoud langs kiezen en tanden gewoon naar 

buiten. U hoeft hiervoor niet bang te zijn.  

 

Draad of elastiek 

Als een stuk draad uitsteekt en u irriteert of als er 

een elastiekje losraakt, neemt u dan tijdens 

kantooruren contact op met het secretariaat. 

 

WANNEER MOET IK BELLEN? 

Pijn 

Met een kaakfractuur is het normaal dat u pijn 

heeft. U krijgt pijnstilling voorgeschreven. Hiermee 

begint u direct na de behandeling volgens 

voorschrift. 

Wordt de pijn na enkele dagen niet minder, neem 

dan contact met ons op. 

 

Koorts 

Koorts, zelfs tot 39 graden, is gedurende de eerste 

dagen normaal. Krijgt u plotseling hoge koorts 

boven de 39 graden of blijft de koorts boven 38,5 

graden langer dan 5 dagen bestaan, neem dan 

contact met ons op. 
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VEELGESTELDE VRAGEN 

Doet de behandeling pijn? 

De behandeling zelf doet geen pijn. De plaats waar 

de schroefjes en plaatjes geplaatst worden, wordt 

immers verdoofd. Na de behandeling kunt u wel 

pijn krijgen. Hiervoor neemt u pijnmedicatie. 

 

Mag ik na de behandeling zelf naar huis rijden? 

Het is niet verstandig om na de behandeling zelf 

naar huis te rijden. U kunt zich beter laten rijden. 

 

VRAGEN EN CONTACT 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? 

Neem dan contact op met Kaakchirurgie Oost-

Nederland. 

Op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur: 

telefoon 088 708 33 80 

Buiten deze tijden/spoed: 

‐ ZGT Almelo, telefoon 088 708 36 93 

‐ MST Enschede, telefoon 053 487 20 00 

 

 

 

 

Kiezen voor Kaakchirurgie Oost-Nederland 

betekent kiezen voor specialistische zorg van hoge 

kwaliteit. Kwaliteit van uw leven én goede kwaliteit 

zorg. De deskundige artsen en medewerkers 

nemen uw klachten serieus. Samen met u bekijken 

ze de mogelijkheden en oplossingen die bij u 

passen! In elke locatie staat de modernste 

technologie tot hun beschikking. Zodat u verzekerd 

bent van de beste zorg. 
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