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HET TPD-APPARAAT 
Bij u heeft een kaakcorrectie van de bovenkaak plaatsgevonden. Om uw bovenkaak te verbreden heeft de 

kaakchirurg een TPD apparaat (TransPalatale Distractie) geplaatst. In deze folder leest u informatie over de 

werking en het gebruik van dit apparaat.

 

HET TPD-APPARAAT 

De kaakchirurg heeft op bepaalde plaatsen in de 

bovenkaak een botsnede gemaakt. Op het 

gehemelte wordt een klein verbredingsapparaat 

(distractieapparaat) aangebracht.  

Door aan dit apparaat te draaien gaat de 

bovenkaak langzaam uit elkaar. Hierdoor verbreedt 

de bovenkaak. Na de verbreding krijgt het bot zijn 

natuurlijke sterkte terug. 

 

NA DE BEHANDELING 

Na de ingreep krijgt u een afspraak voor controle 

bij de kaakchirurg. Deze zal u dan uitleggen hoe u 

het apparaatje moet aandraaien. Dit is niet pijnlijk.  

Met een speciaal sleuteltje moet u het apparaatje 

van boven naar beneden aandraaien tot een 

volgende kleurcode verschijnt.  

Dit houdt u een paar weken vol, totdat de juiste 

verbreding bereikt is. 

Na ongeveer 4 tot 6 maanden wordt het apparaat 

onder plaatselijke verdoving verwijderd. 

 

INFORMATIE OVER DE BEHANDELING 

Informatie over het herstel na een kaakcorrectie 

leest u in de folder kaakcorrectie. Heeft u deze niet 

gekregen? Vraag de folder aan de 

polikliniekassistente of aan uw arts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 16.30 uur: 

telefoon 088 708 33 80 

Buiten deze tijden/spoed: 

‐ ZGT Almelo, telefoon 088 708 78 78 

‐ 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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