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Wat is fibreuze dysplasie?
Fibreuze dysplasie is een zeldzame aan
doening waarbij er sprake is van een 
ver  storing van de normale opbouw en 
af braak van het bot. Fibreuze dysplasie 
ont  staat op kinderleeftijd. Het kan overal 
in het skelet voorkomen, soms in meer dere 
botten tegelijk. Fibreuze dysplasie van de 
boven en/of onderkaak en het aan ge
zichtsskelet uit zich als een nietpijnlijke 
zwelling, meestal aan de wangkant.

Hoe ontstaat fibreuze dysplasie?
De oorzaak van het gestoorde opbouw 
en afbraakproces is onbekend. Het is op 
zichzelf geen kwaadaardige aandoening.

Hoe wordt de diagnose gesteld?
De aandoening is meestal al een aantal 
jaren aanwezig voordat de diagnose wordt 
gesteld. Om de diagnose te kunnen stellen, 
zijn röntgenfoto’s nodig. Tevens dient een 
klein weefselstukje uit de afwijking door 
de Mond, Kaak en Aangezichtschirurg 
(MKAchirurg) te worden verwijderd voor 
bevestiging van de diagnose door de 
patho loog.

Wat is de behandeling?
De toename van zwelling stopt meestal 
bij het bereiken van de volwassen leef
tijd. Fibreuze dysplasie van het kaak bot 
kan vanwege de onscherpe begrenzing 
eigenlijk zelden volledig worden ver
wijderd. Wanneer uit esthetisch oogpunt 
behandeling wenselijk is, kan de zwelling 
door de MKAchirurg worden “bijgewerkt”, 
opnieuw worden gemodelleerd. Niet zel
den blijkt het bot binnen een paar maan
den of jaren weer aan te groeien.

Vragen 
Het is belangrijk dat u juiste en duidelijke 
informatie krijgt. Met deze informatie be
slist u, samen met uw MKAchirurg, of u 
de behandeling laat doen. Heeft u na het 
gesprek met de MKAchirurg en na het 
lezen van deze folder nog vragen, stel 
deze dan gerust. Schrijf uw vragen van te
voren op, zodat u niets vergeet. 
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Adresgegevens

Locatie Haarlem
Amsterdamsevaart 268, 2032 EK Haarlem
Telefoonnummer: 085  080 40 00
Postadres: Amsterdamsevaart 268, 
2032 EK Haarlam
Website: www.mkakennemerenmeer.nl
Email polikliniek: info@mkachirurgie.nl

Locatie Hoofddorp
Spaarnepoort 1, 2134 TM Hoofddorp 
Telefoonnummer: 085  080 40 00 
Postadres: Amsterdamsevaart 268, 
2032 EK Haarlam
Website: www.mkakennemerenmeer.nl
Email polikliniek: info@mkachirurgie.nl

Rode Kruis Ziekenhuis
Vondellaan 13, 1942 LE Beverwijk
Telefoonnummer polikliniek: (0251) 26 56 97
Telefoonnummer algemeen: (0251) 26 55 55
Postadres: Postbus 1074, 1940 EB Beverwijk
Website: www.rkz.nl
Email polikliniek: kaaksec@rkz.nl
 

Copyright 
Alle rechten van intellectuele eigen dom betreffende deze materia
len liggen bij MKA Kennemer & Meer. Kopiëren, verspreiden en 
elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder 
schriftelijke toe stem ming van MKA Kennemer & meer.

Disclaimer 
MKA Kennemer & Meer spant zich in om de inhoud van deze 
patiënten informatie zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te 
vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het moge lijk dat inhoud 
onvolledig en/of onjuist is. 

Met dank aan de NVMKA (Nederlandse Vereniging voor Mond
ziekten, Kaak en Aangezichtschirurgie) voor het gebruik van de 
tekst.


