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Onderbouwing

1. Het trauma mechanisme (stomp vs penetrerend; HET vs handgemeen) is belangrijk

in het kader van het beoordelen van het risico op ander letsel. De aanwezigheid van
middengezichtsletsel beïnvloedt de behandeling. Vanwege herstel van occlusie of
verticale dimensie zal een nasale tube noodzakelijk zijn. Bij combinaties met
middengezichtsletsel kan er worden gekozen voor submentale afleiding of een
tracheostoma.
50% van de mandibula fracturen is meervoudig.
Gebrek aan compliance van de patiënt, alcohol/drugs abusus, maar ook systemische
ziekten als ernstige COPD, epilepsie of psychiatrische ziektebeelden zijn relatieve
contraindicaties voor intermaxillaire fixatie (IMF)

2. De OPT in combinatie met een opname uit een andere richting is nog steeds de

standaard voor mandibula fracturen Met name voor beeldvorming van de symphyse
en collum regio is een aanvullende opname uit een andere richting gewenst (axiale
opname/Towne). Bij ernstige verbrijzeling van de mandibula, bij capitulum of collum
mandibulae fracturen of bij triage in shockroom setting is een CT scan gewenst met
reconstructies in meerder richtingen .

3. Patiënten met een niet mobiele greenstick fractuur of met een niet verplaatste, niet
mobiele fractuur van de mandibula, die geen interventie wensen,. dienen regelmatig
klinisch en röntgenologisch vervolgd te worden. Een zacht dieet gedurende minimaal
4 weken is noodzakelijk. Bij toename van de diastase is operatie noodzakelijk.

4. Gesloten behandeling van minimaal verplaatste fracturen is mogelijk als de patiënt
bereid is IMF te accepteren voor 4-6 weken.

5. Behandeling van paramediane en corpus mandibulae fracturen worden
gecompliceerd door het verloop van de nervus alveolaris inferior, en de radices van
de elementen. Via een transorale benadering kunnen bij fracturen met
interfragmentaire afsteuning 1 of twee monocorticale adaptie platen worden geplaatst
(load sharing). Bij ernstige verbrijzeling, continuiteitsverlies en extreme atrofie lijkt
een extra orale benadering de eerste keus met aanbrengen van een “load bearing”
plaat en zonodig een bottransplantaat.

6. Door stabilisatie door de pterygo- massetaire sling zijn ramus ascendens fracturen
vaak niet verplaatst en is er zelden noodzaak tot fixatie. Bij een meervoudige fractuur
is behandeling wel noodzakelijk. Coronoideus fracturen worden in principe niet
behandeld.
Algemeen:
Door grote variabiliteit aan varianten mandibulae fracturen (fractuurtype en
fractuurlocatie) dient deze richtlijn slechts als een handvat en is zeker geen dwingend
advies.
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