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Kaakcorrecties 
 

Inleiding 

Een afwijkende stand van de kaken kan met behulp van een operatie worden gecorrigeerd. Het 

doel van deze operatie is drieledig: het verkrijgen van een goede kauwfunctie, een goede stand 

van de tanden en kiezen in de boven- en onderkaak en een evenwicht tussen beide 

kaakgewrichten, de kauwspieren en de luchtweg. 

 

In deze folder vindt u informatie over verschillende operatieve kaakcorrecties. 

 

Waarom is een kaakcorrectie nodig? 

Een kaakcorrectie kan om verschillende redenen nodig zijn. Een afwijkende stand van de 

tanden en kiezen wordt meestal door een orthodontist (beugeltandarts) gecorrigeerd. Als de 

afwijking iets groter is, kan het onnodig zijn het verstoorde evenwicht tussen de boven- en 

onderkaak met een operatie te corrigeren. Vaak gaat het dan om een afwijking in het bot. 

 

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een terugliggende of vooruitstekende kin. Maar ook bij een 

probleem met bijten, als bijvoorbeeld de ondertanden bij het dichtbijten tegen het tandvlees van 

de boventanden aankomen. Een operatie is ook mogelijk als er veel tandvlees van de 

bovenkaak zichtbaar is of als er sprake is van een combinatie van genoemde problemen. 

 

De gekozen behandeling wisselt per persoon. In bijna alle gevallen is er sprake van een 

gecombineerde afwijking, waarbij zowel de orthodontist, tandarts als kaakchirurg ieder een deel 

van de behandeling uitvoert. 

 

Voorafgaand aan de operatie 

Als uw orthodontist en kaakchirurg besluiten dat een operatie nodig is, dan wordt dit met u 

besproken. In het gesprek krijgt u ook de voor- en nadelen te horen en de risico’s die aan zo’n 

operatie zijn verbonden. 

 

Voorafgaand aan de operatie worden röntgenfoto’s en afdrukken van uw gebit (een gipsmodel) 

gemaakt. Ook wordt een vooronderzoek gedaan door de anesthesist. 

 

Soms is het nodig om zes maanden vóór de operatie de verstandskiezen in de onderaak 

(poliklinisch) te laten verwijdern. Als dit bij u nodig is wordt dit tijdig met u besproken. 

 

Kosten voor een chirurgische kaakcorrectie 

De orthodontist, tandarts en/of kaakchirurg maken een zogenoemd behandelplan. Aan de hand 

daarvan dienen zij een aanvraag voor vergoeding van de kosten in bij uw zorgverzekeraar. 
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Zodra uw zorgverzekeraar goedkeuring heeft gegeven, kan met de behandeling worden gestart. 

U hoort dus altijd van tevoren of de behandeling vergoed wordt. 

 

Bij een afwijzing krijgt u zelf ook bericht van uw zorgverzekeraar. Als uw zorgverzekeraar de 

vergoeding van de behandeling afwijst, krijgt u van ons de kostenbegroting. Als u deze begroting 

goedkeurt, en instemt met het betalen van de kosten, kan de behandeling beginnen. 

 

De operatie 

De behandeling die bij u wordt gekozen, is afhankelijk van de afwijking die bij u bestaat. De 

ingreep vindt onder algehele narcose (verdoving) plaats. 

U wordt voor deze ingreep één nacht opgenomen in het Haga Ziekenhuis en mag, als alles goed 

gaat, de dag na de operatie naar huis. Houdt u er rekening mee dat u gedurende 6 weken na de 

operatie moet herstellen. 

U mag dan alleen vloeibaar voedsel eten en geen (zware) lichamelijke inspanningen verrichten. 

Meer informatie over voeding na de operatie vindt u aan het einde van deze folder. 

 

Operatie bij een te kleine onderkaak 

Wanneer u een te kleine onderkaak heeft, kan de onderkaak met een operatie naar voren 

worden verplaatst. Om dit te kunnen doen, wordt in het kaakbot een zaagsnede gemaakt. Het 

deel met de tanden en kiezen kan vervolgens naar voren worden geschoven (zie tekening 1). 

Door de bevestiging van een titanium plaatje blijven de botdelen na de operatie met elkaar in 

contact en gorien deze later aan elkaar. Er hoeft geen stukje bot tussen te worden gezet, want in 

de onstane ruimte tussen de botdelen wordt nieuw bot aangemaakt. 

 

De botsnede loopt langs de gevoelszenuw van de onderlip en de kin. Na de operatie kan er 

daarom in één of beide gebieden een vreemd/verminderd/veranderd/verdoofd gevoel onstaan. 

Dit is voor anderen niet te zien. Het herstelt meestal binnen enkele maanden volledig. Er bestaat 

een risico dat het verminderde/veranderde gevoel van de onderlip of kin blijvend is. 

 

 

tekening 1. 
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Tijdens de operatie worden de boven- en de onderkaak met behulp van ijzerdraadjes aan elkaar 

bevestigd. Om dit te kunnen doen, bevestigd de orthodontist meestal kort vóór de operatie 

speciale haakjes aan de beugeldraad van de slotjesbeugel die u draagt. 

 

Met behulp van een kunsthars plaatje (een wafer) worden de losgemaakte (onder)kaakdelen 

door middel van plaatjes en schroeven in de nieuwe stand aan elkaar bevestigd. Hierdoor kunt u 

de mond na de operatie openen. Deze plaatjes en schroeven hoeven in principe niet te worden 

verwijderd en blijven dus op het kaakbot zitten. 

 

Na de operatie worden meestal enkele steun- en stuurelastiekjes bevestigd aan de speciale 

haakjes die aan de beugel zitten. 

 

Het kan in uitzonderlijke gevallen nodig zijn om de onder – en bovenkaak enkele weken met 

behulp van ijzerdraadjes aan elkaar te bevestigen. Mocht dit bij u noodzakelijk zijn, dan hoort u 

dat vóór de operatie. U kunt de mond dan niet openen en moet hierdoor na de operatie 

gedurende enkele weken vloeibaar voedsel gebruiken. 

 

Operatie bij een te grote onderkaak 

met eenzelfde soort operatie als hierboven beschreven, kan het gedeelte waarin de tanden en 

kiezen van de onderkaak zitten, naar achteren worden verplaatst. Tijdens de operatie, die op de 

hierboven beschreven manier verloopt, wordt een stukje kaakbot uit de onderkaak verwijderd. 

 

Operatie om de bovenkaak te verbreden 

Soms is de bovenkaak te smal ten opzichte van de onderkaak. Om alle tanden en kiezen van de 

bovenkaak zo te plaatsen dat ze goed op de tanden en kiezen van de onderkaak passen, is dan 

een operatie nodig. Hierbij wordt het bot van de bovenkaak zowel links als rechts doorgezaagd. 

Dit gebeurt ook in het midden van het bot van de bovenkaak, achter de bovenlip (zie tekening 

2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekening 2 
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Kurkoefeningen: schuifoefeningen 

Doel is het verbeteren van de schuifbewegingen van de onderkaak. 

Neem een kurk van bijvoorbeeld een wijnfles. Ga voor de spiegel staan en plaats de kurk tussen 

de snijtanden. Zorg ervoor dat de kurk naar voren wijst. Beweeg nu de onderkaak naar voren. 

Als u het goed doet ziet u de kurk omhoog wippen. 

 

Tongspateloefeningen: schuifoefeningen 

Doel is het verbeteren van de schuifbewegingen van de onderkaak. 

Neem een tongspatel. Ga voor de spiegel staan en plaats de tongspatel plat tussen de 

snijtanden. Hou de spatel met 1 hand vast. Beweeg de onderkaak zijwaarts, afwisselend even 

ver naar links als naar rechts. Hou de onderkaak in de eindstand even vast. Beweeg daarna de 

onderkaak naar voren en weer terug en hou de onderkaak in de einstand weer even vast. 

 

Tongspateloefeningen: rekoefeningen 

Doel is het vergroten van de mondopening. 

Neem een stapeltje tongspatels tussen de voortanden. 

Het stapeltje moet zo groot zijn dat u net geen (hevige) pijn voelt. Hou dit ongeveer 5 tellen vol. 

Schuif nu een volgende tongspatel tussen het stapeltje en hou dit weer ongeveer 5 tellen vol. 

Herhaal deze procedure totdat het te pijnlijk wordt. Noteer per dag het maximale aantal spatels. 

 

Massageoefeningen voor kauwspieren in de wang 

Doel is het verminderen van de pijnklachten en/of stijfheid van de kauwspieren in de wang. 

Het masseren gaat het best als u met de linkerduim de rechterkauwspier en met de rechterduim 

de linkerkauwspier in de mond masseert. Beweeg uw duim over de kiezen van de onderkaak 

totdat u niet verder naar achteren kunt. U bent dan tegen de achterkant van de onderkaak 

gestoten. Beweeg vervolgens de duim iets naar buiten tot u tegen de wang duwt. Om te 

controleren of u op de juiste plaats zit, bijt u de mond zachtjes dicht terwijl de duim tegen de 

binnenkant van de wang blijft duwen. Als u op de juiste plaats zit, voelt u de kauwspier 

aanspannen tegen uw duim. Daarna beweegt u de duim ongeveer 5 keer van boven naar 

beneden terwijl u tegen de kauwspier in de wang blijft duwen. Doe datzelfde daarna aan de 

andere kant. 

 

Vragen 

De Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Polikliniek is bereikbaar: 

 van maandag tot en met donderdag 

 van 8.00-16.30 uur 

 telefoon (079) 346 4355 

 

Buiten bovengenoemde uren neemt u voor spoedeisende zaken contact op met de 

Spoedeisende Hulp, telefoon: (079) 346 2539. 
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