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Wat is een torus palatinus?
Een torus palatinus (palatum = gehemelte) is een

botuitwas (verhevenheid) in het midden van het

gehemelte. Het is eigenlijk niet echt een afwijking,

maar meer een variatie van het normale die bij

ongeveer 1% van de bevolking voorkomt, iets vaker

bij vrouwen dan bij mannen, en vaak pas boven het

dertigste levensjaar wordt geconstateerd. De grootte

van een torus palatinus kan variëren van enkele

millimeters tot enkele centimeters en de zwelling is

vaak gelobd. De beenharde zwelling is bedekt met

slijmvlies dat er normaal uitziet. Er zijn zelden of

nooit klachten en meestal heeft de patiënt er zelf

geen erg in.

Afbeelding: Torus palatinus is gelegen in het midden van het gehemelte

Hoe ontstaat een torus palatinus?
De oorzaak is onbekend. Een torus palatinus is

aanvankelijk klein en kan in de loop van jaren

langzaam in omvang toenemen.

Hoe wordt de diagnose gesteld?
De diagnose kan vrijwel altijd met het blote oog

worden gesteld. In de praktijk ontstaat nog wel eens

verwarring wanneer de patiënt de afwijking zelf

ontdekt en ervan overtuigd is dat die enkele weken

geleden nog niet aanwezig was.

Wat is de behandeling?
Behandeling van de zwelling is niet noodzakelijk.

Chirurgische verwijdering is alleen noodzakelijk

wanneer een torus palatinus problemen veroorzaakt

bij het maken van een gedeeltelijk of volledig

kunstgebit of het gebit los gaat zitten door het groter

worden van de afwijking.
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