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Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 

 

Bottransplantaat bij schisispatiënten 
Informatie voor ouders 

Inleiding 
  
 Van uw arts heeft u gehoord dat uw kind in aanmerking komt voor een bottransplantaat. Bij een 

bottransplantaat wordt ergens in het lichaam bot weggenomen om op een andere plek in het 
lichaam bot aan te vullen. Bij schisispatiënten wordt de kaakspleet meestal tussen negen- en elfjarige 
leeftijd door de kaakchirurg opgevuld met een bottransplantaat. In deze informatie leest u waarom 
een bottransplantaat verstandig is, hoe de operatie verloopt en welke verzorging nodig is na de 
operatie. 

  

Waarom een bottransplantaat 
  
 Er zijn meerdere redenen om de nog aanwezige kaakspleet op te vullen met een bottransplantaat. 

De belangrijkste redenen zijn: 

 het verstevigen van de kaak; 

 het begeleiden van de doorbraak van de blijvende hoektand; 

 het beter mogelijk maken van een beugelbehandeling (orthodontie); 

 het sluiten van de verbinding tussen de mond en de neus; 

 het geven van steun aan de afgevlakte neusvleugel. 
 
Als bottransplantaat wordt bot van uw kind zelf gebruikt. Dit kan bot uit de kin (zie figuur 1) of 
bekkenkam (zie figuur 2) zijn. De bekkenkam zit aan de rand van het bekken, dat in de buurt van de 
heup zit. De keuze voor kin of bekkenkam is vooral afhankelijk van de hoeveelheid bot die nodig is 
en wordt zoveel mogelijk voor de operatie bepaald, aan de hand van röntgenfoto’s. De resultaten 
met beide bottransplantaten zijn even goed. 

  
 

           
             Fig. 1.Locatie kinbot        Fig. 2. Bot wordt uit bekkenkam gehaald 

  

Wanneer een bottransplantaat 
  
 Het meest geschikte moment om een bottransplantaat aan te brengen wordt bepaald door de 

ontwikkeling van de blijvende hoektand. Dit moment wordt vastgesteld met behulp van 
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röntgenfoto’s. Meestal is dit tussen de negen en elf jaar. 
  

Voorbereiding 
  
 Tijdens een speciaal spreekuur voor bottransplantaten bekijkt de kaakchirurg, in overleg met de 

orthodontist, wanneer het nodig is om een bottransplantatie uit te voeren. Soms worden enkele 
maanden voor de operatie eerst enkele melktanden getrokken. Soms is het nodig dat de 
orthodontist eerst de bovenkaak verbreed met een beugel. 

  

De operatie 
  
 Voor de operatie krijgt u een brief thuis met de datum van de operatie. Een paar weken daarvoor 

onderzoekt de arts uw kind lichamelijk en doet hij een bloedonderzoek.  
 Op de dag van de operatie wordt uw kind opgenomen op de afdeling Kindergeneeskunde. 
Voor de operatie krijgt uw kind narcose. U kunt als ouders met de anesthesioloog bespreken of één 
van u bij het inleiden van de narcose zal zijn.  
 Tijdens de operatie werkt de arts van binnen in de mond naar buiten, dus van het gehemelte 
naar het tandvlees (zie figuur 3). Eerst sluit de arts de nog bestaande opening naar de neus. Dit doet 
hij met behulp van het slijmvlies van de kaakspleet, aan de kant van het gehemelte. Hierna brengt de 
arts het bottransplantaat in de kaakspleet aan. Tenslotte wordt hier overheen het tandvlees gehecht 
zodat het bottransplantaat helemaal bedekt is. 

  
 

           
   1. Situatie voor de operatie            2. Slijmvlies losmaken 

 

           
   3.  Opening naar de neus wordt           4. Bottransplantaat is aangebracht  

  gesloten              en het tandvlees gesloten 

  

 Figuur 3. Schematische weergave van de operatie 
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 De operatie duurt anderhalf tot twee en een half uur. Dit hangt met name af van of de kaakspleet 
enkelzijdig of dubbelzijdig is (zie figuur 4a en 4b). De operatie gebeurt volledig vanuit de mond 
zodat er geen littekens aan de buitenkant van het gezicht van uw kind ontstaan. Dit geldt ook als bot 
uit de kin wordt gebruikt. Bij het gebruik van bot uit de bekkenkam maakt de chirurg een klein 
litteken van ongeveer anderhalve centimeter dat later onder de zwemkleding valt. 

  
 

 
 Figuur 4a. Enkelzijdige spleet 

  
 

 
 Figuur 4b. Dubbelzijdige spleet 

  

Na de operatie 
  
 Na de operatie blijft uw kind eerst een paar uur op de uitslaapkamer (recovery room). U mag daar 

als ouders meestal direct na de operatie naartoe.  
 De eerste dagen na de operatie zal uw kind pijn hebben in het operatiegebied. U kunt hem 
of haar daarvoor pijnstillers geven. Het gezicht is de eerste dagen na de operatie meestal gezwollen. 
De zwelling wordt na drie dagen snel minder. 
 
Als bij uw kind bot uit de bekkenkam gebruikt is mag hij of zij na de operatie direct weer lopen. In 
het begin is dit nog wel pijnlijk. Het gebruik van krukken is niet nodig. 
 
Na de operatie zit er een elastische pleister op de bovenlip van uw kind. Deze is bedoeld om de 
zwelling enigszins tegen te gaan en om te voorkomen dat hechtingen in de mond te vroeg los gaan. 
Wanneer bot uit de kin gebruikt is zit er om dezelfde redenen ook een pleister over de kin. De 
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pleisters mag u er na drie tot vier dagen zelf afhalen. Uw kind mag waarschijnlijk de dag na de 
operatie weer naar huis. 

  

Weer thuis 
  
 Thuis zal uw kind nog een kleine week moeten bijkomen. Daarna kan hij of zij weer naar school.  

Als er bot uit de bekkenkam is gehaald is het verstandig om de eerste paar weken nog niet te 
sporten. Meestal kan uw kind zelf aangeven wat wel en niet kan. Pijn is een signaal om het rustiger 
aan te doen. Ook is het verstandig om de eerste week nog niet in bad te gaan. Uw kind mag wel 
douchen. 
 
Na ongeveer twee weken vindt de eerste controle van de wondgenezing plaats bij de kaakchirurg. 
Er worden dan röntgenfoto’s gemaakt. Na drie maanden en na een jaar vindt nogmaals controle 
plaats op het spreekuur bottransplantaten. 

  

Mondverzorging 
  
 Goede mondverzorging is heel belangrijk om de kans op infectie van het wondgebied zo klein 

mogelijk te maken. Daarnaast is het uiteraard ook van belang voor behoud van het gebit. In het 
ziekenhuis begint uw kind al met vier keer per dag spoelen van zijn of haar mond. Dit gebeurt met 
chloorhexedine mondspoeling 0.2% FNA. Thuis moet uw kind hier zeker twee weken mee 
doorgaan. Bij ontslag uit het ziekenhuis bespreekt de arts met u wanneer uw kind weer tanden mag 
poetsen. 
 Zolang uw kind gezwollen lippen heeft kunt u ze het beste regelmatig invetten met 
vaseline. Dit voorkomt dat ze uitdrogen. 

  

Voeding 
  
 De eerste dagen na de operatie krijgt uw kind vloeibaar eten. Dit is om de kans op beschadiging van 

het wondgebied zo klein mogelijk te houden. Een andere reden is dat de kaak in het begin niet mag 
worden belast omdat het bottransplantaat vast moet groeien. 
 Na thuiskomst moet uw kind nog zeker twee weken zacht voedsel eten. Bij het opvullen van 
een dubbelzijdige kaakspleet is dit zes weken. Het warme eten kunt u bijvoorbeeld met een 
staafmixer malen en brood kunt u vervangen door bijvoorbeeld yoghurt. 

  

Orthodontie 
  
 Het kan zijn dat de orthodontist uw kind voorafgaand aan de operatie al behandeld heeft met een 

beugel. Maar vaak begint de orthodontie pas na de operatie, als de wisseling van de kiezen in volle 
gang is. De orthodontist zal met een beugel proberen de tanden en kiezen, in boven- en onderkaak, 
zo goed mogelijk in de rij te zetten. Dankzij het bottransplantaat kan de orthodontist ook aan de 
kant van de kaakspleet de tanden goed in de rij zetten. De behandeling duurt meestal een paar jaar. 

  

Standscorrectie van de tussenkaak 
  
 Als er sprake is van een dubbelzijdige lip-kaak (en verhemelte) spleet komt het soms voor dat de 

tussenkaak te ver naar voren staat en niet met een beugel in de juiste stand te brengen is. In dat 
geval kan het nodig zijn om de stand van de tussenkaak (zie figuur 5) met een operatie te corrigeren. 
De kaakchirurg kan dan een standscorrectie van de tussenkaak (premaxillaosteotomie, zie figuur 6) 
combineren met het aanbrengen van de bottransplantaten.  
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         Figuur 5. Dubbelzijdige lip-kaak-gehemeltespleet 

  
 

      
       Figuur 6a. Situatie voor de tussenkaakcorrectie           Figuur 6b. Situatie na de tussenkaakcorrectie 

  
 Tijdens de operatie wordt dan een spalkje geplaatst aan de tanden van de bovenkaak. Dit spalkje is 

voor de operatie voorbereid aan de hand van gebitsmodellen. Het spalkje wordt na 8 tot 10 weken 
weer verwijderd op de polikliniek. Verdoving is daarvoor niet nodig.  
 Na een standscorrectie van de tussenkaak gelden dezelfde adviezen als na een dubbelzijdig 
bottransplantaat. 

  

Vragen 
  
 Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de polikliniek 

Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, telefoon (050) 361 25 61, of het secretariaat van het 
Schisisteam, telefoon (050) 361 32 52. 

  

Aantekeningen 
 B089-1611/november 2016 
 

Tussenkaak 


